ΑΔΑ: ΩΧΙΝ7Λ9-4ΣΓ
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Digitally signed by Ministry of
Digital Governance, Hellenic
Republic
Date: 2021.04.15 08:13:39
EEST
Reason:
Location: Athens

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 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 11/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή ώρα 09.00,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει), η οποία αποτελείται από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, ως Πρόεδρο, δύο (2)
Αντιπεριφερειάρχες ως μέλη, όπως ορίσθηκαν με την αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφαση
του Περιφερειάρχη Ηπείρου και οκτώ (8) Περιφερειακούς Συμβούλους ως μέλη (τακτικά και
αναπληρωματικά), όπως εκλέχθηκαν με την αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ως εξής:
Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
Β. Τακτικά Μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

Γ. Αναπληρωματικά μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ.
οικ. 46531/796/07-04-2021 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:
Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
Β. Τα μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
Πότσης Οδυσσέας, μέλος
Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), μέλος
Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), μέλος
Βαρέλης Δημήτριος, μέλος
Κατέρης Ιωάννης, μέλος
-1-

ΑΔΑ: ΩΧΙΝ7Λ9-4ΣΓ

7. Καλούδης Βασίλειος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική
Χ. Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 1096/140/13-01-2011 απόφαση του
Περιφερειάρχη Ηπείρου.
Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ.
46531/796/07-04-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και
ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,
συζήτησε και αποφάσισε για τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω, ως
εξής:
1.

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 01-12-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Δραγοψάς», προϋπολογισμού €
125.000,00 με ΦΠΑ.

2.

Έγκριση του από 19-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-03-2021
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Πατρών έως όρια Ηπείρου»,
προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ.

3.

Έγκριση του από 02-04-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στέγης κοινόχρηστης εγκατάστασης συνάθροισης
κοινού ΤΚ Χουλιαράδων», προϋπολογισμού € 39.500,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

4.

Διαπίστωση της επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων (οψιγενής μεταβολή), που έχει
λάβει ο προσωρινός μειοδότης του υποέργου με α/α 5 «Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ»,
προϋπολογισμού 2.129.032,26 € (χωρίς ΦΠΑ) της Πράξης «Οδός Σταύρου Νιάρχου» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», βάσει της σύμφωνης γνώμης της
Επιτροπής του άρθρου 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147).

5.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο.
Άρτας – Τρικάλων», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της
Επιτροπής Διενέργειας.

6.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο.
Άρτας – Καρδίτσας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της
Επιτροπής Διενέργειας.

7.

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού από καθιζήσεις από Πάργα έως
τη θέση Βρύση Αγιάς», προϋπολογισμού € 86.800,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της
Επιτροπής Διενέργειας.

8.

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς αρχαιολογικό χώρο
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Κασσιόπης και περιοχή Μυρσίνης», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση
της Επιτροπής Διενέργειας.
9.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Ασφαλτόστρωση δρόμου εντός οικισμού Γορίτσας στην περιοχή προς τον
κάμπο Κουτσελιού», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.», μέχρι
την 07-08-2021.

10.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετατόπιση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, για την
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Νέας Γέφυρας στη θέση
Μεσογέφυρα στον Αώο Ποταμό, σύνδεση Μέρτζιανης με Μολυβδοσκέπαστη».

11.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποπεράτωση καθαρισμού Γορμού ποταμού (παροχή υπηρεσιών)».

12.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποπεράτωση μονοπατιού από Πληκάτι – Αετομηλίτσα – Δροσοπηγή – Αγία
Παρασκευή περίπου 55 χιλιόμετρα (παροχή υπηρεσιών)».

13.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Συγκέντρωση και απομάκρυνση δέντρων και τμημάτων κορμών που απέθεσε ο
Καλαμάς σε καλλιέργειες και δεντρώνες μετά τις τελευταίες πλημμύρες (παροχή
υπηρεσιών)».

14.

Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου
και του Δήμου Πωγωνίου για την τεχνική υποστήριξη (σύνταξη και επίβλεψη μελετών και
επίβλεψη έργων) του Δήμου Πωγωνίου.

15.

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κράψη-Ανατολική»,
αναδόχου Φάη Δημητρίου ΕΔΕ.

16.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου 2021 (έργα
ΕΣΠΑ 2014-2020).

17.

Απόφαση επί αιτήματος για συμβιβασμό, με καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους της
Περιφέρειας Ηπείρου, κατόπιν έκδοσης της υπ΄ αριθ. 448/2020 απόφασης του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

18.

Έγκριση υποβολής αιτήματος στον ΟΑΕΔ και αποδοχή επιχορήγησης για την απασχόληση
μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, στην Π.Ε. Ιωαννίνων.

19.

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της
Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021.

20.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων
της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Μαΐου –
Ιουνίου έτους 2021, για υπηρεσιακές ανάγκες για τον έλεγχο επενδύσεων ενταγμένων
στους Αναπτυξιακού Νόμους, 3299/2004, Ν.3908/11 και Ν.4399/2016.

21.

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

22.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια πινακίδων διαστάσεων 0,11 x 0,08 για την σήμανση του μονοπατιού
EPIRUS TRAIL, με 1700 με πορεία δεξιά και 1700 με πορεία αριστερά».

23.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου έμπροσθεν της
Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)».

24.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Άρτας «Καθαρισμός – προστασία πρανών υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας», αναδόχου
«Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2021.
-3-

ΑΔΑ: ΩΧΙΝ7Λ9-4ΣΓ

25.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Άρτας «Κατασκευή πεζοδρομίων και βελτίωση της 4ης επαρχιακής οδού εντός των ορίων
του Δήμου Αρταίων», αναδόχου Σφήκα Σωτηρίου, μέχρι την 31-05-2021.

26.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών 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»,
αναδόχου «EVEN Ι.Κ.Ε», μέχρι την 30-06-2021.

27.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τα συμβολαιογραφικά και λοιπά έξοδα και
εντολή κατάρτισης συμβολαίου σύστασης δικαιώματος επιφανείας, σε τμήμα του
Στρατοπέδου Παπακώστα στην Άρτα, ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΝΠΔΔ),
υπέρ της Περιφέρειας Ηπείρου.

28.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Καθαρισμός και αποκατάσταση μονοπατιού και ξύλινης γέφυρας στους δύο
καταρράκτες της Τ.Κ. Καταρράκτη Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».

29.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός της εθνικής οδού από Γέφυρα Καλογήρου έως Λούρο για
αποφυγή ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)».

30.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη μισθοδοσία εποχικού προσωπικού
(κτηνιάτρου) στο πλαίσιο εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

31.

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε.
Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021.

32.

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-12-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση αποκατάσταση - κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός του Επαρχιακού οδικού
δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 268.487,80 με Φ.Π.Α.

33.

Έγκριση του από 22-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-03-2021
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα σήμανσης και ασφάλειας επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου
Πρέβεζας», προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ.

34.

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την έκδοση χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή των προβλεπόμενων τελών του τεχνικού ελέγχου
οχημάτων (ΚΤΕΟ) και ελέγχου ταχογράφων της Π.Ε. Πρέβεζας, για το έτος 2021.

35.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας, για την
ανανέωση της σύμβασης ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με σχέση εργασίας
Ι.Δ.Ο.Χ. στην Π.Ε. Πρέβεζας.

36.

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της
Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2021.

37.

Διόρθωση της αριθμ. 9/486/22-03-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί
έγκρισης τροποποίησης δρομολογίων μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας
σχολικού έτους 2020-2021.

38.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια στηθαίων για αντιμετώπιση άμεσων αναγκών στο Ε.Ο.Δ. Πρέβεζας Ηγουμενίτσας».

39.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Καθαρισμός παραλιακής οδού από Φραξήλα προς Μονολίθι για βελτίωση
ορατότητας (παροχή υπηρεσιών)».

40.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταπολέμηση κουνουπιών για την
περιοχή Σαγιάδας Θεσπρωτίας για το έτος 2021.
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41.

Έγκριση του από 06-04-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδών στην περιοχή Σαρακήνικο Πάργας και λήψη
ειδικών μέτρων μετά τις γεωτρήσεις στην περιοχή», προϋπολογισμού € 348.000,00 με ΦΠΑ
και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

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.

2.

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-01-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση
Εγνατίας Οδού με Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας (Α/Κ ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ.)», προϋπολογισμού
2.650.000,00 € με ΦΠΑ.
Έγκριση του από 08-04-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συλλογή στοιχείων για την οδό από Γέφυρα Μπακόλα Θεσπρωτικό (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και
κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

3.

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή αρδευτικής διώρυγας του ΤΟΕΒ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ και
σωλήνων ύδρευσης για την εξυπηρέτηση Κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων Καλπακίου»,
προϋπολογισμού 44.509,00 € με ΦΠΑ.

4.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας της οδού πρόσβασης
προς Καραβοστάσι μετά από πλημμύρες και σύνδεσή της με το επαρχιακό οδικό δίκτυο»,
αναδόχου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», μέχρι την 30-05-2021.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας, διαμόρφωση προσβάσεων και υποδομών για την
εξυπηρέτηση παραγωγικών μονάδων στα όρια του Δ.Δ. Αρίστης (παροχή υπηρεσιών).

5.

6.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση ανακοίνωσης πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο επιπλέον άδειες πλωτών μέσων για την
πραγματοποίηση συγκοινωνιακών πλόων στη λίμνη Παμβώτιδα.

7.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την δημιουργία διαφημιστικού βίντεο της
Ηπείρου.

8.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την καταχώρηση τοπικών επιχειρήσεων
αγροδιατροφικού τομέα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MY FARM MARKET.

9.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων της
Περιφέρειας Ηπείρου.

10.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου στην
ομογενειακή εφημερίδα της Αμερικής «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ».

11.

Έγκριση διενέργειας 6μηνης πρακτικής άσκησης σπουδαστή ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της
Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και κατανομής πίστωσης των κονδυλίων
«Εκούσιοι αναδασμοί (Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας) ΠΕ Ιωαννίνων» και
«Ανειλημμένες υποχρεώσεις έργου: Ισοπεδώσεις Ν. Ιωαννίνων».

12.

13.

Απόφαση επί αιτήματος του Αγροτικού Αλιευτικού Συνεταιρισμού Κορωνησίας Καλογερικού "Η Λογαρού", για μείωση του μισθώματος του δημόσιου ιχθυοτροφείου
Λιμνοθάλασσας Λογαρού για το μισθωτικό έτος 2019-2020, λόγω ακραίων καιρικών
φαινομένων που επικράτησαν στην περιοχή, που προκάλεσαν καταστροφή της
παραγωγής.
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14.

Έγκριση διενέργειας ανοιχτού (διεθνούς) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και των
όρων της διακήρυξής του για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής
της Πράξης «"ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018
-2019" - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ
5029822», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)
2014-2020» από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού
769.957,42 € με Φ.Π.Α.

15.

Έγκριση 4ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2020-2021.

16.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Θεριακήσι - Δερβίζιανα - Όρια Νομού», αναδόχου
«ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», μέχρι την 30-09-2021.

17.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη αμοιβής και εξόδων Δικαστικού
Επιμελητή, για την επίδοση της υπ’ αριθμ. 434/2021 απόφασης του Συμβουλίου της
Επικρατείας.
Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 46233/2216/Φ.300.09ΜΙΜΟ/07-04-2021 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την
αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες,
χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν
σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός
τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για
αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».

18.

19.

Έγκριση διενέργειας 6μηνης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας Τ.Ε.Ι., σε Υπηρεσίες της
Π.Ε. Άρτας και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

20.

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 30-06-2021.

21.

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.

22.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Άγναντα - Καταρράκτης - Μικροσπηλιά - Ράμια Κυψέλη - Βουλγαρέλι», αναδόχου «ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», μέχρι την 08-07-2021.

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση
και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της από 31-03-2021 συνεδρίασης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/544/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 01-12-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση –
αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Δραγοψάς», προϋπολογισμού € 125.000,00 με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1.

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

2.

Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3.

Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
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διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 136578/1249/02-10-2018 Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης σε βάρος των
πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 «Συντήρηση - αποκατάσταση
πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» για το υποέργο «Συντήρηση –
αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Δραγοψάς», προϋπολογισμού 125.000,00 €.

6.

Την αριθμ. 27/1866/27-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε
η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Δραγοψάς»,
προϋπολογισμού 125.000,00 € 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. 14057/2610-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ.
84059/8181/06-06-2019 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου και βάσει της από 09-10-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης
Ιωαννίνων, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 4/81/14-06-2019 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 Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας
Ηπείρου 2017-2019», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση
του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

7.

Την αριθμ. 30/1966/19-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε
η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους
των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 11-11-2020
κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ.

8.

Την αριθμ. 3/140/28-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από
14-12-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-12-2020 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. 93633 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Δραγοψάς», προϋπολογισμού 125.000,00 € με
Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000
«Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», και βάσει
της από 09-10-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων, σύμφωνα με το οποίο,
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ», με προσφορά
57.537,05 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα δύο και ενενήντα
δύο τοις εκατό (42,92%).

9.

Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5321/07-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 795/0704-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από
23-03-2021 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από
έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, εισηγείται την ανάθεση του έργου στον οικονομικό
φορέα «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ», με προσφορά 57.537,05 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση
τεκμαρτή έκπτωση σαράντα δύο και ενενήντα δύο τοις εκατό (42,92%).

10.

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

Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 23-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-12-2020 ανοιχτής
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.
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4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 93633 για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Δραγοψάς», προϋπολογισμού
125.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2017ΕΠ53000000 «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 20172019»,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων
στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό
φορέα «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ», με προσφορά 57.537,05 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση
τεκμαρτή έκπτωση σαράντα δύο και ενενήντα δύο τοις εκατό (42,92%).
Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος


Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 93633, που διενεργήθηκε στις 01-12-2020, για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου
Δραγοψάς», προϋπολογισμού 125.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας
Ηπείρου 2017-2019»
στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ», με προσφορά 57.537,05 € (με
αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα δύο και ενενήντα δύο τοις εκατό
(42,92%), σύμφωνα με το από 14-12-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με
την αριθμ. 3/140/28-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 23-032021 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 «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ»,
και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των € 57.537,05 €
(με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.), και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του έργου της
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων
Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019».



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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου
εκτελέσεως του έργου «Συντήρηση Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου
Δραγοψάς», προϋπολογισμού 125.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).
Στους Ασπραγγέλους, σήμερα την 23 /3/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. οι
υπογράφοντες:
1. Μαρία Φιλίππου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Δήμου Ζαγορίου, Πρόεδρος
2. Ιωάννου Ιωάννα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ Δήμου Ιωαννιτών, Μέλος
3. Τριανταφύλλου Αλεξάνδρα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Δήμου Ιωαννιτών, Μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, που
συγκροτήθηκε με την αριθ. 30/1966/19-11-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψιν την αριθ. 15030/12-11-2020 εισήγηση της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με την αριθ. mined-ecb-a-2-idaa7718 ταυτότητα κλήρωσης, στην από 11-11-2020 διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης της
ΔΤΕ/ΠΕΙ, έχοντας υπόψιν:


Την αριθ. 27/1866/27-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και η
δημοπράτηση του έργου,



Το από 14/12/2020 πρακτικό του Δημόσιου Διαγωνισμού «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΡΑΓΟΨΑΣ»
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Την αριθ.3/140/28-1-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το ως άνω πρακτικό του Διαγωνισμού
Την αριθ. οικ23493/2721/22-2-2021 πρόσκληση της Περιφέρειας Ηπείρου προς
τον Προσωρινό μειοδότη να υποβάλλει τα δικαιολογητικά του οικείου άρθρου
της Διακήρυξης.



Την από 24-2-2021 ανάρτηση από το Προσωρινό Ανάδοχο των Δικαιολογητικών
στο ΕΣΗΔΗΣ



Το από 24-2-2021 έγγραφο του προσωρινού μειοδότη προς την Υπηρεσία της
Περιφέρειας Ηπείρου με συνημμένο τον φάκελο των δικαιολογητικών σε φυσική
μορφή .

συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της έδρας της προέδρου του Διαγωνισμού προκειμένου να
ελέγξουμε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.
Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και αποσφραγίζει το φάκελο των δικαιολογητικών και
αρχίζει τον έλεγχο κατά το άρθρο 23 της οικείας Διακήρυξης.
Ο έλεγχος κατέδειξε ότι ο Οικονομικός Φορέας «Φάης Δημήτριος» υπέβαλε τα
απαιτούμενα κατά το άρθρο 23 Της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ δικαιολογητικά ήτοι :
1. Πτυχίο ΜΕΕΠ
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
3. Φορολογική ενημερότητα
4. Ασφαλιστική ενημερότητα
5. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό αναγκαστική διαχείριση
6. Πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για της περιπτώσεις των οικείων άρθρων της
διακήρυξης
8. Πιστοποιητικό αρμόδιου επιμελητηρίου περί μη ύπαρξης πειθαρχικού
παραπτώματος
9. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των εισφορών
10. Υπεύθυνη δήλωση ΣΕΠΕ
Από τον έλεγχο των οποίων πιστοποιείται η ακρίβεια της υπεύθυνης δήλωσης του που
υπεβλήθη κατά την διενέργεια του διαγωνισμού και η συμμόρφωση του Οικονομικού Φορέα
με τις απαιτήσεις του άρθρου 23 της διακήρυξης.
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Μετά τα παραπάνω και περί ώρα 11.30η Επιτροπή ολοκλήρωσε τον έλεγχο και αποφάνθηκε
ότι ο Οικονομικός Φορέας «ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να
κατακυρωθεί σε αυτόν η Δημόσια Σύμβαση
Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΡΑΓΟΨΑΣ»
στον οικονομικό Φορέα «Φάης Δημήτριος» με τιμή προσφοράς 57.537,05 € (με
αναθεώρηση προ ΦΠΑ) και μέση έκπτωση 42,92 % στην τιμή του Αρχικού Προϋπολογισμού.
Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό.
Ασπράγγελοι 23/03/2021
Η Επιτροπή Διαγωνισμού
Η Πρόεδρος

Μαρία Φιλίππου

Τα μέλη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/545/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση του από 19-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-03-2021
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Πατρών έως όρια Ηπείρου»,
προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
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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 τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 12/56/30-09-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2021.
6. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου.
7. Την αριθμ. 4/241/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας –
Πατρών έως όρια Ηπείρου», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως
αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1950/09-02-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα
με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 17037/1949/09-02-2021 απόφαση
έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, σε
βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9771.01.031.01, του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 491 και αρ.
πρωτ. 6074/532/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΩΤΚΘ7Λ9-ΟΔΙ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η
οποία καταχωρήθηκε με α/α 485 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης
Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
8. Την αριθμ. 8/353/09-03-2021 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 26-02-2021 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από
το ΜΗΜΕΔ.
9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5038/02-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 753/02-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία
υποβάλλει προς έγκριση το από 19-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 19-03-2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.»,
με προσφορά 123.684,17 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) και μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα οχτώ
και ογδόντα οχτώ τοις εκατό (48,88 %).
10. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος
αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του στη σχετική, αριθμ. 8/353/09-03-2021 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, όπου είχε επισημάνει τα εξής: «Με την ευκαιρία της Συγκρότησης
Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού κατασκευής του έργου επισημαίνουμε την ανάγκη
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να συμπληρωθεί η παρέμβαση στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα της εθνικής οδού με κάθετη
και οριζόντια σήμανση, όπως και με κατάλληλο φωτισμό, μετά την διασταύρωση για Μεγάρχη
– Φωτεινό, προς την πόλη της Άρτας. Πρόκειται για επικίνδυνο τμήμα όπου θρηνήσαμε
θύματα και είχαμε αναφορές αυτοκινητιστικών ατυχημάτων οφειλόμενα στην υπάρχουσα
κατάσταση του οδικού τμήματος. Η αρμοδιότητα της ευθύνης μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας
να ξεπεραστεί με την σύναψη προγραμματικής σύμβασης των μερών και να αρθεί αυτή η
χρόνια εκκρεμότητα ελλιπούς ασφάλειας κίνησης διερχομένων οχημάτων και πεζών στην
περιοχή».
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 19-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-03-2021
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. 137699 για την
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Πατρών έως όρια
Ηπείρου», προϋπολογισμού € 300.000,00με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε.
071.9771.01.031.01, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους
2021, 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.», με προσφορά € 123.684,17 χωρίς Φ.Π.Α και μέση τεκμαρτή
έκπτωση σαράντα οχτώ και ογδόντα οκτώ τοις εκατό (48,88 %).
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΈΡΓΟ: «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Πατρών

έως όρια Ηπείρου»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000,00 €

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚO (1

ο

)

Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του
έργου:
«Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Πατρών έως όρια Ηπείρου»
προϋπολογισμού 300.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
Στα Ιωάννινα, στις 19 - 3 -2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Περιφέρειας Ηπείρου, Πρόεδρος
2. Άννα Αθανασίου, Γεωπόνος ΠΕ Δήμου Ιωαννιτών, μέλος
3. Στέργιος Γιαννούλης, Χημικός Μηχανικός ΠΕ Δήμου Μετσόβου, μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 8/353/09-03-2021 του 8/2021 Αποσπάσματος πρακτικού Συνεδρίασης Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, μετά από εισήγηση του
προϊσταμένου Δνσης Τεχνικών έργων Π.Η (αρ.πρωτ.29075/3301/03-03-2021) και

όπως

προέκυψε από την ηλεκτρονική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 26-02-2021 (mimedecb-a-2-id-aa-8791-eba-2021-02-26), συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε
ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων, που
υποβλήθηκαν για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την αρ. πρωτ.
21454/2455/24-02-2021(21PROC008187515 2021-02-24)ΑΔΑ 68ΙΩ7Λ9-1ΜΔ προκήρυξη της με
αριθμό (ΑΔΑΜ: 21PROC008187627 2021-02-24) διακήρυξης.
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν
παρόντα όλα τα 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 137699.
Διαπιστώθηκε ότι υπέβαλλαν προσφορές ηλεκτρονικά, πέντε (5) οικονομικοί φορείς σύμφωνα
με τον ακόλουθο πίνακα Ι:
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Α/Α

Επωνυμία Προσφέροντα

Χρόνος Υποβολής Προσφοράς

1

ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ

10/03/2021 12:29:35

2

ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

13/03/2021 10:41:33

3

ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

15/03/2021 12:40:00
15/03/2021 13:38:56

4

"ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(διακριτικός τίτλος : ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ
Α.Τ.Ε)"

5

ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.

15/03/2021 13:40:54

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
9BDCCB9B1832D68D50885EEDF58EAB8E

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 4.1β της διακήρυξης, 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.
Όλες οι προσφορές καταχωρήθηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη
μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας ΙΙ).
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α

Α/Α καταθ.

1

186682

ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε

123.684,17

48,88%

2

186763

ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

125.756,93

48,02%

3

186845

ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

135.483,87

44,00%

4

184952

ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ

137.903,23

43,00%

186848

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(διακριτός τίτλος: ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ
ΑΤΕ

140.075,02

42,10

5

Επωνυμία Προσφέροντα

Ποσό προ ΦΠΑ

Ποσοστό

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη
σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης.
Σύμφωνα με την παρ. 24.2 της διακήρυξης ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, πρέπει,
επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)
και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης. Ο έλεγχος αυτός
ολοκληρώθηκε αυθημερόν.
Στη συνέχεια και σε εφαρμογή του άρθρου 4.1ζ της διακήρυξης, η Επιτροπή
Διαγωνισμού, δια του Προέδρου της, προέβη στον έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών
επιστολών συμμετοχής των οικονομικών φορέων.
Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας διαπίστωσε ότι όλες οι εγγυητικές
είναι έγκυρες.
Στο στάδιο αυτό η επιτροπή αποφάσισε να κάνει δεκτές τις οικονομικές προσφορές
όλων των οικονομικών φορέων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Α/Α

Α/Α καταθ.

1

186682

ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε

123.684,17

48,88%

2

186763

ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

125.756,93

48,02%

3

186845

ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

135.483,87

44,00%

4

184952

ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ

137.903,23

43,00%

186848

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(διακριτός τίτλος: ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ
ΑΤΕ

140.075,02

42,10

5

Επωνυμία Προσφέροντα

Ποσό προ ΦΠΑ

Ποσοστό

Κατόπιν των ανωτέρω και σε εφαρμογή του άρθρου 4.1 η της διακήρυξης, η Επιτροπή
Διαγωνισμού ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ την ανάθεση της σύμβασης του έργου, « Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας
– Πατρών έως όρια Ηπείρου» προϋπολογισμού 241.935,48 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) στον πρώτο
μειοδότη σύμφωνα με τον πίνακα ΙΙΙ, τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία << ΜΑΚΗΣ
Α.Τ.Ε.Ε >>, με προσφορά 123.684,17 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) και μέση τεκμαρτή έκπτωση
σαράντα οχτώ και ογδόντα οχτώ τοις εκατό (48,88 %).
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται εις τετραπλούν (4) από την Επιτροπή
Διαγωνισμού και υποβάλλεται ως ηλεκτρονικό αρχείο στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Ιωάννινα, 19 Μαρτίου 2021
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο πρόεδρος
Αρκομάνης Ιωάννης

Τα μέλη

Αθανασίου Άννα

Γιαννούλης Στέργιος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/546/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση του από 02-04-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση στέγης κοινόχρηστης εγκατάστασης συνάθροισης κοινού ΤΚ Χουλιαράδων»,
προϋπολογισμού € 39.500,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της
διαπραγμάτευσης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 4/198/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η
σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και
του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση στέγης κοινόχρηστης
εγκατάστασης συνάθροισης κοινού ΤΚ Χουλιαράδων», προϋπολογισμού € 39.500,00 με ΦΠΑ.
Επίσης ορίστηκαν οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση –
αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την υλοποίηση του
ανωτέρω υποέργου.
6. Την αριθμ. 5/261/18-02-2021 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 υλοποίηση του υποέργου «Αποκατάσταση στέγης κοινόχρηστης εγκατάστασης
συνάθροισης κοινού ΤΚ Χουλιαράδων», προϋπολογισμού € 39.500,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση –
αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», σύμφωνα με την μελέτη
του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ.
15642/1797/05-02-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και βάσει της
Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων η
σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 4/198/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο
χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 2381/16-02-2021 εισήγηση της υπηρεσίας.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 4958/05-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 760/05-042021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 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
ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗ, με προσφορά είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά 26.120,97
€ (με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση 18%.
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 02-04-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που
διενεργήθηκε στις 30-03-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του
Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 35572/4045/16-03-2021 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας
ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 5/261/18-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στέγης κοινόχρηστης εγκατάστασης
συνάθροισης κοινού ΤΚ Χουλιαράδων», προϋπολογισμού € 39.500,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση –
αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των
φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης, ήτοι των
υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ», β) «ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗΣ» και γ)
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του
δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής,
προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην
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καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας, βάσει της αρχικής και
βελτιωμένης προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.
Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα
«ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗΣ», 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 «ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗΣ», με προσφορά είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ
και ενενήντα επτά λεπτά 26.120,97 € (με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση
18%.
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης







Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στέγης κοινόχρηστης εγκατάστασης συνάθροισης κοινού ΤΚ
Χουλιαράδων», προϋπολογισμού € 39.500,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», στον οικονομικό φορέα «ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗΣ», με προσφορά € 26.120,97
(με αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση 18% και
Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗΣ», και την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των € 26.120,97 (με
αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α.) και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών
μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022».
Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, αριθμ. 5/261/18-02-2021 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, τονίζοντας ότι συμφωνεί με την σκοπιμότητα και αναγκαιότητα εκτέλεσης του
έργου, εκφράζει όμως τη διαφωνία του για την επιλογή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου 32
παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του και όχι κανονικού διαγωνισμού.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
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: «Αποκατάσταση στέγης κοινόχρηστης εγκατάστασης
συνάθροισης κοινού Τ.Κ. Χουλιαράδων», προϋπολογισμού 39.500,00 € (με ΦΠΑ), με κριτήριο
ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.
Στα Ιωάννινα, στις 30 Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. (μισή ώρα πριν την
ώρα αποσφράγισης οι υπογράφοντες:
1. Μαρία Τσέτσου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., πρόεδρος
2. Λαμπρινή Βάββα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος
3. Αλεξίου Καλλιόπη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας και έχοντας υπ’ όψη:
α) την υπ. αρίθμ. 5/261/18-02-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΟ57Λ9-ΧΓ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στέγης κοινόχρηστης εγκατάστασης συνάθροισης κοινού Τ.Κ.
Χουλιαράδων», προϋπολογισμού 39.500,00 € (με ΦΠΑ), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου,
όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 15642/1797/05-02-2021 απόφαση της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και
β) την με

αρ. πρωτ. 35572/4045/16-03-2021 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, η πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της
παραλαβής, κατόπιν σχετικής προειδοποίησης λίγων λεπτών της ώρας και μέχρι την λήξη της παραλαβής
δεν είχε κατατεθεί κανένας φάκελος προσφοράς στην επιτροπή. Στη συνέχεια, η πρόεδρος επικοινώνησε
με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου, για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί προσφορές για την αρ. πρωτ.
35572/4045/16-03-2021 πρόσκληση και έλαβε καταφατική απάντηση, οπότε η Επιτροπή παρέλαβε τρεις
(3) φακέλους προσφοράς, οι οποίοι όπως διαπιστώθηκε από την Επιτροπή είχαν κατατεθεί στο
πρωτόκολλο εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την αναγραφόμενη στον φάκελο ημέρα και ώρα άφιξης, για να
τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
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Οι προσφορές που παραλήφθηκαν καταχωρίστηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1, και όλοι οι φάκελοι
αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Α/Α

Αρ. πρωτ. / ημ/νία

Επωνυμία προσφέροντα

1
2

37972/4351/19-03-2021
37981/4352/19-03-2021

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗΣ

3

40702/4649/26-03-2021

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 35572/4045/16-03-2021 πρόσκληση, κάθε φάκελος προσφοράς
(προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, φάκελο δικαιολογητικών και
φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών και μονογράφηκαν τα
δικαιολογητικά σε κάθε σελίδα από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε
τις οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε
συμμετέχοντα. Ακολούθησε έλεγχος της αριθμητικής και ολόγραφης αναγραφής των ενιαίων ποσοστών
έκπτωσης. Ακολούθως, όλες οι προσφορές καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας,
αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α

Επωνυμία προσφέροντα

Έκπτωση
(%)

1

ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗΣ

4

2

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

2

3

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ

1

Ακολούθως, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 35572/4045/16-03-2021 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχν. Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, η Επιτροπή κάλεσε τους
προσφέροντες για υποβολή τυχόν βελτιωμένων προσφορών.
Στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας υποβλήθηκε μία βελτιωμένη προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, εκ
μέρους του οικονομικού φορέα ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗ, η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 42312/4871/31-032021.
Στις 31 Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και
ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά περιγράφονται στην
με αρ. πρωτ. 35572/4045/16-03-2021 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχν. Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής πρέπει να περιέχει το ΤΕΥΔ
ως προκαταρκτική απόδειξη ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν.
4412/16.
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών δεν εντοπίστηκαν ελλείψεις και ως εκ τούτου κατάρτισε τον
κατωτέρω Πίνακα 3 με τις παραδεκτές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α

Επωνυμία προσφέροντα

Έκπτωση
(%)

1

ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗΣ

18

2

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

2

3

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ

1

Στη συνέχεια η υπηρεσία κάλεσε με το αρ. πρωτ. 42312/4871/31-03-2021 έγγραφό της, τον προσωρινό
μειοδότη ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗ να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής
των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
των άρθρων 75 και 76 του Ν. 4412/2016, σε έντυπη μορφή, σε σφραγισμένο φάκελο, στην Αναθέτουσα
αρχή.
Στις 2 Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθαμε σε συνέχιση της
συνεδρίασης προκειμένου να γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΗ
43173/4958/01-04-2021) από τον προσωρινό μειοδότη ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗ.
Η Επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, διαπίστωσε ότι:
 Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα
 Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα τα δηλωθέντα στοιχεία στο ΤΕΥΔ,
καθώς και με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και της αρ. πρωτ. 35572/4045/16-03-2021
Πρόσκλησης
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου,
«Αποκατάσταση

στέγης

κοινόχρηστης

εγκατάστασης

συνάθροισης

κοινού

Τ.Κ.

Χουλιαράδων», προϋπολογισμού 39.500,00 € (με ΦΠΑ), στον οικονομικό φορέα ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗ, με
προσφορά είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά 26.120,97 € (με
αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση 18%.
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.
Ιωάννινα, 2 Απριλίου 2021
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η πρόεδρος

Τα μέλη
Λαμπρινή Βάββα

Μαρία Τσέτσου
Καλλιόπη Αλεξίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/548/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 5ο
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο.
Άρτας – Τρικάλων», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της
Επιτροπής Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
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Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 2/4/22-02-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5183/06-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 778/06-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: …..
Ζ. Την με αριθμ. πρωτ. : 19712/1799/12-02-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου,
με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους 100.000,00 € για την πληρωμή ισόποσης
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων ΚΑΕ της Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού
έτους 2021 (Ε.Φ. 071 Κ.Α.Ε.9459, τομέας : Συγκοινωνιακά, από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ.) για την πληρωμή του
έργου : « Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων », προϋπολογισμού 100.000,00 €.
Η. Τη με αριθμ. 45187/5183/06-04-2021 Έγκριση Συμβατικών Τευχών των εργασιών του ανωτέρω έργου.
Εισ ηγο ύμ ασ τε
Α) Την κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής
δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου : « Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας –
Τρικάλων » με προϋπολογισμό έργου 100.000,00 € (με το Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της
Δ.Τ.Ε./Π.Η.
Β) Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος
αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:
Αναπληρωματικά μέλη οι εξής:
α) Ασπασία Γόγολου
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
ως πρόεδρος
β) Γεώργιος Σταύρου
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
ως μέλος
γ) Λάμπρος Κιτσαράς
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας
ως μέλος
Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:
α)
β)
γ)

Λαμπρινή Βάββα
Κατερίνα Καραγιώτη
Δέσποινα Σιαμπίρη

Αρχιτέκτονα Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.

…».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
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την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας –
Τρικάλων», προϋπολογισμού 100.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν
από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην
ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 5183/06-04-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 45187/5183/06-04-2021 απόφαση έγκρισης
συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και με δαπάνη η
οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.04.021.01 του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 695 και αρ.
πρωτ. 19712/1799/12-02-2021 (ΑΔΑ: Ω8Ε87Λ9-5Η3) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η
οποία καταχωρήθηκε με α/α 710 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης
Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου και
 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του
Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων
έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων», προϋπολογισμού 100.000,00
με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Ηπείρου, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Γόγολου Ασπασία

Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος

2.

Σταύρου Γεώργιος

Πολιτικός Μηχανικός

3.

Κιτσαράς Λάμπρος

Πολιτικός Μηχανικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Βάββα Λαμπρινή

Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Αναπληρώτρια Προέδρου

2.

Καραγιώτη Αικατερίνη

Πολιτικός Μηχανικός

3.

Σιαμπίρη Δέσποινα

Τοπογράφος Μηχανικός

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/549/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 6ο
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο.
Άρτας – Καρδίτσας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της
Επιτροπής Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
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Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 2/4/22-02-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5186/06-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 785/07-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: …..
Ζ. Την με αριθμ. πρωτ. : 19713/1800/12-02-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου,
με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους 100.000,00 € για την πληρωμή ισόποσης
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων ΚΑΕ της Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού
έτους 2021 (Ε.Φ. 071 Κ.Α.Ε.9459, τομέας : Συγκοινωνιακά, από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ.) για την πληρωμή του
έργου : « Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας », προϋπολογισμού 100.000,00 €.
Η. Τη με αριθμ. 45186/5182/06-04-2021 Έγκριση Συμβατικών Τευχών των εργασιών του ανωτέρω έργου.
Εισ ηγο ύμ ασ τε
Α) Την κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής
δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου : « Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας –
Καρδίτσας » με προϋπολογισμό έργου 100.000,00 € (με το Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα
της Δ.Τ.Ε./Π.Η.
Β) Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος
αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:
Αναπληρωματικά μέλη οι εξής:
α) Αμαλία Δόνου
Αρχιτέκτονα Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
ως πρόεδρος
β) Βλάσιο Παπαδημητρίου
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
ως μέλος
γ) Πάρη Βούρδα
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας
ως μέλος
Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:
α) Μαρία Τσέτσου
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
β) Κατερίνα Καραγιώτη
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
γ) Δέσποινα Σιαμπίρη
Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.

…».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας –
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Καρδίτσας», προϋπολογισμού 100.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν
από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην
ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 5186/06-04-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 45186/5182/06-04-2021 απόφαση έγκρισης
συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και με δαπάνη η
οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.04.022.01 του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 696 και αρ.
πρωτ. 19713/1800/12-02-2021 (ΑΔΑ: 90Γ47Λ9-ΒΟΨ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η
οποία καταχωρήθηκε με α/α 711 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης
Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου και
 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του
Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων
έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας», προϋπολογισμού 100.000,00
με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Ηπείρου, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Δόνου Αμαλία

Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Πρόεδρος

2.

Παπαδημητρίου Βλάσιος

Πολιτικός Μηχανικός

3.

Βούρδας Περικλής

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Τσέτσου Μαρία

Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρώτρια Προέδρου

2.

Καραγιώτη Αικατερίνη

Πολιτικός Μηχανικός

3.

Σιαμπίρη Δέσποινα

Τοπογράφος Μηχανικός

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/550/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού από καθιζήσεις από Πάργα έως
τη θέση Βρύση Αγιάς», προϋπολογισμού € 86.800,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της
Επιτροπής Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
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Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 45190/5185/06-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με
αρ. πρωτ. 784/07-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε και την περιοχή του Πάργας και που συνοδεύονταν από έντονες και σε
μεγάλη διάρκεια βροχοπτώσεις είχε σαν αποτέλεσμα να εκδηλωθούν μεγάλες φθορές στο επαρχιακό οδικό
δίκτυο της περιοχής. Συγκεκριμένα, στο θέση ‘βρύση’ μεταξύ Αγιάς – Πέρδικας ο μεγάλος όγκος νερού
παρέσυρε τοιχίο αντιστήριξης, που κατέρρευσε με αποκόλληση του ποδαρικού κατάντη προκαλώντας
ολίσθηση – κατάρρευση στο μεγαλύτερο μέρος του καταστρώματος της οδού. Η κυκλοφορία διεξάγεται με
δυσκολία, ενώ οι βροχές που ακολούθησαν επιδείνωσαν κατά πολύ την κατάσταση. Σημειώνεται ότι με την
αρίθμ. πρωτ. : 302/12-01-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κηρύχτηκαν σε
κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Πάργας της Περιφερειακής Ενότητας
Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των
συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα ( ισχυρές βροχοπτώσεις).
3. Στη συνέχεια των παραπάνω το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα
συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ. : 45179/1835/06-04-2021 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η.,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα οι συνέπειες της σφοδρής κακοκαιρίας και η επαρχιακή οδός να
κυκλοφορείται με ασφάλεια.
εισηγούμαστε
Α. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο
32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του υποέργου : « Αποκατάσταση επαρχιακής οδού
από καθιζήσεις από Πάργα έως τη θέση Βρύση Αγιάς » του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α
2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού 86.800,00 €.
Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος
αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:
α)
Μαρινέλα Μπλιθικιώτη
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
ως πρόεδρος
β)
Βιολέτα Τζανίδη
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
ως μέλος
γ)
Ιωάννη Αρκομάνη
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας
ως μέλος
Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:
α)
Καλλιόπη Αλεξίου
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
β)
Δημήτριο Τσιούμπο
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
γ)
Άννα Μπάσιου
Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.

…».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος,
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τοποθετήθηκε ως εξής: «Έχουμε εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία μας για την εκτέλεση
έργων με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016. Εκτιμούμε ότι το συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε να είχε προγραμματισθεί,
όμως συμφωνούμε λόγω της σοβαρότητας και του επείγοντος της εκτέλεσής του».
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού από καθιζήσεις από Πάργα έως τη θέση Βρύση
Αγιάς», προϋπολογισμού 86.800,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 45179/1835/06-042021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη
διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου
με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση 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. 45190/5185/06-04-2021 (ανωτέρω υπό στ. 5)
εισήγηση της υπηρεσίας και
Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της
διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση επαρχιακής οδού από καθιζήσεις από Πάργα έως τη θέση Βρύση Αγιάς»,
προϋπολογισμού 86.800,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Μπλιθικιώτη Μαρινέλα

Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος

2.

Τζανίδη Βιολέτα

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

3.

Αρκομάνης Ιωάννης

Πολιτικός Μηχανικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Αλεξίου Καλλιόπη

Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρώτρια Προέδρου

2.

Τσιούμπος Δημήτριος

Πολιτικός Μηχανικός

3.

Μπάσιου Άννα

Τοπογράφος Μηχανικός

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/551/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς αρχαιολογικό
χώρο Κασσιόπης και περιοχή Μυρσίνης», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
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Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 45207/5187/06-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με
αρ. πρωτ. 784/07-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Οι έντονες και σε μεγάλη διάρκεια βροχοπτώσεις που έπληξαν και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου
Πρέβεζας είχαν σαν αποτέλεσμα να εκδηλωθούν μεγάλες φθορές στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιοχής.
Συγκεκριμένα, στην οδό Αρχάγγελου προς Μυρσίνη και σε αυτή που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο της
Κασσιόπης ο μεγάλος όγκος νερού παρέσυρε τα πρανή – επιχώματα της οδού κατάντη προκαλώντας
έντονη καθίζηση - βύθισμα στο κατάστρωμα της στα σημεία αυτά. Η κυκλοφορία διεξάγεται στο ένα ρεύμα
κυκλοφορίας με δυσκολία. Σημειώνεται ότι με την αρίθμ. πρωτ. : 716/27-01-2021 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κηρύχτηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας
ο Δήμος Πρέβεζας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου για την αντιμετώπιση
των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (
ισχυρές βροχοπτώσεις).
3. Στη συνέχεια των παραπάνω το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα
συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ. : 45157/1834/06-04-2021 απόφαση της
Δ.Τ.Ε./Π.Η., προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα οι συνέπειες της σφοδρής κακοκαιρίας και η
επαρχιακή οδός να κυκλοφορείται με ασφάλεια.
εισηγούμαστε
Α. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο
32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του υποέργου : « Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής
οδού προς αρχαιολογικό χώρο Κασσιόπης και περιοχή Μυρσίνης » του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α
2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού 74.400,00 €.
Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος
αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:
α) Καλλιόπη Αλεξίου
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
ως πρόεδρος
β) Άννα Μπάσιου
Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
ως μέλος
γ) Χριστόφορο Μπάγκα
Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. στην Υπηρεσία μας
ως μέλος
Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:
α) Χρήστο Καραγιαννίδη
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
β) Δημήτριο Τσιούμπο
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
γ) Κωνσταντίνο Ζάννη
Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.
1.

…».
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6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος,
τοποθετήθηκε ως εξής: «Έχουμε εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία μας για την εκτέλεση
έργων με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016. Εκτιμούμε ότι το συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε να είχε προγραμματισθεί,
όμως συμφωνούμε λόγω της σοβαρότητας και του επείγοντος της εκτέλεσής του».
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς αρχαιολογικό χώρο Κασσιόπης και
περιοχή Μυρσίνης», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του
έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ.
45157/1834/06-04-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίνει
τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση 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. 45207/5187/06-04-2021 (ανωτέρω
υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και
Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της
διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς αρχαιολογικό χώρο Κασσιόπης και περιοχή
Μυρσίνης», προϋπολογισμού 74.400,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω
Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Αλεξίου Καλλιόπη

Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος

2.

Μπάσιου Άννα

Τοπογράφος Μηχανικός

3.

Μπάγκας Χριστόφορος

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Καραγιαννίδης Χρήστος Πολιτικός Μηχανικός Αναπληρωτής Προέδρου,

2.

Τσιούμπος Δημήτριος

Πολιτικός Μηχανικός

3.

Ζάννης Κωνσταντίνος

Τοπογράφος Μηχανικός

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/552/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Ασφαλτόστρωση δρόμου εντός οικισμού Γορίτσας στην περιοχή προς τον κάμπο
Κουτσελιού», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.», μέχρι την 07-08-2021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4372/26-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 746/01-042021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… 4.Η Δημοπρασία: Το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού
(άρθρο 117 του Ν.4412/16), σύμφωνα με το οποίο μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας
«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με ποσοστό έκπτωσης 58,62% 5. Η Σύμβαση του
Έργου: Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε την 07-01-2021 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ.
Αλέξανδρου Καχριμάνη και του εκπροσώπου της «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ
ΙΚΕ» κ Μιλτιάδη Κουμπή για ποσό: 32.771,98€ (εργασίες: 26.429,02€ και Φ.Π.Α 6.342,96€). 6.Προθεσμίες
περαίωσης των εργασιών. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των
εργασιών του έργου ορίστηκε σε
τέσσερις (4) μήνες και λήγει την 07-05-2021. 8. Δεν έχουν εκτελεστεί εργασίες. 9. Ο Ανάδοχος με την από
23-03-2021 αίτησή του αιτείται παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου για επιπλέον τρείς (3) μήνες
για λόγους που επικαλείται Και επειδή Οι έντονες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τον Ιανουάριο και
Φεβρουάριο του 2021 δεν επέτρεψαν την έναρξη των εργασιών Και επειδή μετά από αιτήματα των κατοίκων
της περιοχής θα εκτελεστούν πρόσθετες εργασίες Μετά από τα παραπάνω: ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση
παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση για επιπλέον 3 μήνες ήτοι μέχρι
την 07-08-2021 ....…».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Ασφαλτόστρωση δρόμου εντός οικισμού Γορίτσας στην περιοχή προς τον κάμπο Κουτσελιού»,
αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.», μέχρι την 07-08-2021, με δικαίωμα
αναθεώρησης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/553/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετατόπιση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, για την
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Νέας Γέφυρας στη θέση
Μεσογέφυρα στον Αώο Ποταμό, σύνδεση Μέρτζιανης με Μολυβδοσκέπαστη».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
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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 τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 43773/5033/02-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με
αρ. πρωτ. 763/05-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία
διαβιβάζει την εισηγητική έκθεση, στην οποία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Σχετικά με το έργο σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Το έργο «Κατασκευή Νέας Γέφυρας στη θέση Μεσογέφυρα στον Αώο Ποταμό, σύνδεση Μέρτζιανης με
Μολυβδοσκέπαστη» βρίσκεται σε εξέλιξη. Για την ολοκλήρωση κατασκευής του απαιτείται μετατόπιση στο
δίκτυο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε..
Η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. με το αρ. 2757/31.3.2021 έγγραφό της καθόρισε την δαπάνη μετατόπισης δικτύου στο ποσό
των 4.229,27€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
Επομένως, εισηγούμαστε την έγκριση της δαπάνης για τη μετατόπιση στο δίκτυο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. του έργου
του θέματος ύψους 4.229,27€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) ...».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 4.229,27 με ΦΠΑ 24%, για την μετατόπιση δικτύου της
ΔΕΔΔΗΕ, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Νέας Γέφυρας
στη θέση Μεσογέφυρα στον Αώο Ποταμό, σύνδεση Μέρτζιανης με Μολυβδοσκέπαστη» και τη
διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με ΚΑ
2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021».
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/554/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποπεράτωση καθαρισμού Γορμού ποταμού (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 4723/01-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 770/06-04-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1. Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχείς οχλήσεις των πολιτών της περιοχής των τοπικών
κοινότητες Παρακαλάμου και Ρεπετίστης που διέρχεται ο ποταμός Γορμός ότι έχουν απομείνει αρκετά δένδρα
πλατάνων ξερά εκατέρωθεν του Γορμού ποταμού μετά τις μεγάλες πλημμύρες και για να προλάβουμε την
πτώση αυτών στο ποτάμι χρειάζεται άμεσα η κοπή , απομάκρυνση και καύση των δέντρων πλατάνων ώστε να
προλάβουμε τυχόν καταστροφές, σε καλλιέργειες σε αποθήκες κλπ ,με την εργολαβία αυτή θα καθαρίσει όσο
το δυνατόν περισσότερο τμήμα του ποταμού από τα ξερά πλατάνια.
2. Την με αριθμ. : 38790/1509/23-03-2021απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του Έργου: «Αποκατάσταση-καθαρισμός
αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020». ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου
με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 προϋπολογισμού: 12.400,00 € (με Φ.Π.Α.). με υποέργο : «Αποπεράτωση
καθαρισμού Γορμού ποταμού (παροχή υπηρεσιών)».ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την
εκτέλεση του υποέργου: «Αποπεράτωση καθαρισμού Γορμού ποταμού (παροχή υπηρεσιών)»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 προϋπολογισμού 12.400,00 € (με
Φ.Π.Α.)......…».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 12.400,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000002 και τίτλο
«Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020» για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση καθαρισμού Γορμού ποταμού
(παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται άμεσα η κοπή, απομάκρυνση και καύση των
ξερών δέντρων πλατάνων για την πρόληψη τυχόν καταστροφών, σε καλλιέργειες σε αποθήκες κλπ,
εκατέρωθεν του ποταμού Γορμού, και προκειμένου να προληφθεί η πτώση αυτών στο ποτάμι, ιδιαίτερα
μετά τις μεγάλες πλημμύρες, καθώς επίσης και καθαρισμός στο μεγαλύτερο τμήμα του ποταμού από τα
ξερά πλατάνια.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/555/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποπεράτωση μονοπατιού από Πληκάτι – Αετομηλίτσα – Δροσοπηγή – Αγία
Παρασκευή περίπου 55 χιλιόμετρα (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 4091/29-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 772/06-04-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1. Μετά τα αιτήματα του Ορειβατικού Συλλόγου του Δήμου Κόνιτσας και των για τα προβλήματα που έχουν
δημιουργηθεί στη διαδρομή από Πληκάτι-Αετομηλίτσα-Δροσοπηγή-Αγία Παρασκευή περίπου 55 χιλιόμετρα
από την πυκνή βλάστηση και την καταστροφή τμηματικά των μονοπατιών. Και μετά από αυτοψία υπαλλήλου
της υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι τα μονοπάτια αυτά χρησιμοποιούνται και ως περιπατητική διαδρομή
δια τους ορειβάτες που ανεβαίνουν προς το βουνό για τους λόγους αυτούς , πρέπει να καθαριστούν να κοπούν
κάποια δέντρα και θάμνοι που βρίσκονται κατά μήκος και να απομακρυνθούν όλα τα ξερά κλαδιά που
υπάρχουν μέσα σε αυτό ,ώστε να προστατεύουμε τον χώρο από τυχόν πυρκαγιά, αλλά και την διαπλάτυνση
των μονοπατιών τμηματικά με εργάτες χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων.
2. Την με αριθμ. :35872/1375/17-3-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: « Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.). με υποέργο : «Αποπεράτωση μονοπατιού από
Πληκάτι-Αετομηλίτσα-Δροσοπηγή-Αγία Παρασκευή περίπου 55 χιλιόμετρα (παροχή υπηρεσιών)».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Αποπεράτωση μονοπατιού από
Πληκάτι-Αετομηλίτσα-Δροσοπηγή-Αγία Παρασκευή περίπου 55χιλιόμετρα (παροχή υπηρεσιών)»,
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με
Φ.Π.Α.) .…».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας
του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση μονοπατιού από ΠληκάτιΑετομηλίτσα-Δροσοπηγή-Αγία Παρασκευή περίπου 55 χιλιόμετρα (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της
σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Ηπείρου, επειδή απαιτείται άμεσα ο καθαρισμός, η κοπή των δέντρων και θάμνων που βρίσκονται κατά
μήκος του μονοπατιού από Πληκάτι – Αετομηλίτσα – Δροσοπηγή – Αγία Παρασκευή περίπου 55
χιλιόμετρα, καθώς επίσης και η απομάκρυνση των ξερών κλαδιών που υπάρχουν σε αυτό, για την
προστασία του χώρου από τυχόν πυρκαγιά λόγω και της πυκνής βλάστησης αυτού, και επιπλέον
απαιτείται η διαπλάτυνση των μονοπατιών, τμηματικά, χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, δεδομένου ότι
τα συγκεκριμένα μονοπάτια χρησιμοποιούνται και ως περιπατητική διαδρομή για τους ορειβάτες που
ανεβαίνουν προς το βουνό.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/556/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Συγκέντρωση και απομάκρυνση δέντρων και τμημάτων κορμών που απέθεσε ο
Καλαμάς σε καλλιέργειες και δεντρώνες μετά τις τελευταίες πλημμύρες (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 3617/29-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 774/06-04-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1. Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχείς οχλήσεις των πολιτών της περιοχής ,μετά τις μεγάλές
πλημμύρες ο ποταμός Καλαμάς γέμισε από κορμούς ξερών πλατάνων τα οποία όταν ανέβηκε η στάθμη των
νερών εναποτεθήκαν στα κτήματα των κατοίκων τόσο στη Βρυσέλλα όσο και στα κτήματα των κατοίκων στην
Κεστρίνη και στο Ράγιο σε κτήματα με πορτοκαλιές ,μανταρινιές και ακτινίδια. Για το λόγω αυτό χρειάζεται
άμεσα η κοπή , απομάκρυνση και καύση των δέντρων πλατάνων ώστε να προλάβουμε τυχόν καταστροφές,
στις καλλιέργειες.
2. Την με αριθμ. : 31397/1198/8-3-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του Έργου: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022)».. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.).
με υποέργο : «Συγκέντρωση και απομάκρυνση δέντρων και τμημάτων κορμών που απέθεσε ο Καλαμάς σε
καλλιέργειες και δεντρώνες μετά τις τελευταίες πλημμύρες (παροχή υπηρεσιών)» .
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Συγκέντρωση και απομάκρυνση
δέντρων και τμημάτων κορμών που απέθεσε ο Καλαμάς σε καλλιέργειες και δεντρώνες μετά τις τελευταίες
πλημμύρες (παροχή υπηρεσιών)» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001
προϋπολογισμού 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.).......…».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συγκέντρωση και απομάκρυνση δέντρων και
τμημάτων κορμών που απέθεσε ο Καλαμάς σε καλλιέργειες και δεντρώνες μετά τις τελευταίες πλημμύρες
(παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται άμεσα η κοπή , απομάκρυνση και καύση των
δέντρων πλατάνων, για την πρόληψη τυχόν καταστροφών σε καλλιέργειες, δεδομένου ότι μετά τις
μεγάλες πλημμύρες ο ποταμός Καλαμάς γέμισε από κορμούς ξερών πλατάνων τα οποία, όταν ανέβηκε
η στάθμη των νερών εναποτεθήκαν στα κτήματα των κατοίκων, τόσο στη Βρυσέλλα όσο και στα κτήματα
των κατοίκων στην Κεστρίνη και στο Ράγιο, αλλά και σε κτήματα με πορτοκαλιές, μανταρινιές και ακτινίδια.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/557/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας
Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου για την τεχνική υποστήριξη (σύνταξη και επίβλεψη
μελετών και επίβλεψη έργων) 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
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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 τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Το αριθμ. πρωτ. 264/15-01-2021 έγγραφο του Δήμου Πωγωνίου (συνημμένο με αρ. πρωτ.
155/25-01-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), περί έγκρισης σύναψης Σύμβασης
Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με την Περιφέρεια Ηπείρου, για την τεχνική υποστήριξη του
Δήμου, με συνημμένη την σχετική, υπ’ αριθμ. 6/2021 (Πρακτικό 01/12-01-2021) απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πωγωνίου.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5251/06-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 779/06-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Προς την Περιφέρεια Ηπείρου, υποβλήθηκε, εκ μέρους του Δήμου Πωγωνίου με το υπ΄ αριθμ. πρωτ
8700/937/25-01-2021 έγγραφό του, αίτημα για τη διάθεση υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου ειδικότητας
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ και ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ και
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ για την σύνταξη και επίβλεψη μελετών και επίβλεψη έργων όπως τα
αναφέρουμε παρακάτω :
Η/Μ μελέτες
για τη σύνταξη των μελετών : «Αποκατάσταση ύδρευσης στην υδρομάστευση Σιταριάς, θέση Χάνια (Η/Μ
μελέτη», «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Πωγωνίου», «Παροχή υπηρεσιών από τεχνικό σύμβουλο
υποστήριξης επιμόρφωσης στα πλαίσια της ορθής διαχείρισης του στόλου των κρατικών αυτοκινήτων της
εξοικονόμησης πόρων και της περιστολής λειτουργικών και λοιπών δαπανών για διάστημα δώδεκα (12)
μηνών»
για τη σύνταξη της μελέτης και την επίβλεψη του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ»
για την επίβλεψη του έργου: «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Δ.Δ. Νεγράδων»
για την επίβλεψη των μελετών και του έργου: «Ανέγερση νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Καλπακίου»
Αρχιτεκτονικές μελέτες
για τη σύνταξη μελετών και επίβλεψη των έργων: «Ανάπλαση Πλατείας Κοινότητας Αγίου Κοσμά»,
«Ανάπλαση Δύο Πηγαδιών Κοινότητας Κ. Μερόπης», «Αναπλάσεις Κοινόχρηστων Χώρων Κοινότητας
Βήσσανης», «Διαμόρφωση Μνημείου Κοινότητας Περιστέρι», «Κοινοτική Πλατεία Κοινότητας Αρετής»
για την επίβλεψη του έργου: «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»
για την επίβλεψη μελετών και του έργου: «Ανέγερση νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Καλπακίου»
Τοπογραφικές μελέτες
για τη σύνταξη μελετών: «Κατεδάφιση παλαιάς Δεξαμενής Κοινότητας Καταρράκτη», «Εφαρμογή της
διανομής Αγροκτήματος Νεγράδων έμπροσθεν του αγροτεμαχίου 110»
για την επίβλεψη της μελέτης : «Ανέγερση νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Καλπακίου»
Όπως προκύπτει από την ανωτέρω αναφερομένη απόφαση του Δ.Σ., το ως άνω αίτημα έχει ως ουσιαστική
βάση το ότι στο Δήμο Πωγωνίου υφίσταται έλλειψη κατάλληλου τεχνικού προσωπικού ώστε να προβεί στην
σύνταξη και επίβλεψη μελετών και επίβλεψη έργων, στα πλαίσια υλοποίησης των συμβάσεων που έχουν
υπογραφεί από το Δήμο Πωγωνίου για το σκοπό αυτό.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 99 «Συμβάσεις
διαδημοτικής ή Διαβαθμιδικής συνεργασίας» του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας παρακαλούμε
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να αποφασίσετε για :
Την έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου
Πωγωνίου επί του ανωτέρω περιγραφόμενου αιτήματος.
Την έγκριση των όρων της εν λόγω Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο
σχετικό επισυναπτόμενο κείμενο. …».

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


Εγκρίνει την σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου
και του Δήμου Πωγωνίου, με σκοπό την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Πωγωνίου, για την
σύνταξη και επίβλεψη μελετών και επίβλεψη έργων, δεδομένης της έλλειψης κατάλληλου
τεχνικού προσωπικού στον Δήμο Πωγωνίου και
εγκρίνει τους όρους της Σύμβασης, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.6)
αριθμ. πρωτ. 5251/06-04-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου,
Σχέδιο.
Συγκεκριμένα, σκοπός της ως άνω Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας, είναι η τεχνική
υποστήριξη του Δήμου Πωγωνίου από ειδικευμένο προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου, για
την σύνταξη και επίβλεψη των κάτωθι μελετών και την επίβλεψη έργων, ως εξής:
Η/Μ μελέτες
για τη σύνταξη των μελετών:
 «Αποκατάσταση ύδρευσης στην υδρομάστευση Σιταριάς, θέση Χάνια (Η/Μ μελέτη»
 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Πωγωνίου»
 «Παροχή υπηρεσιών από τεχνικό σύμβουλο υποστήριξης επιμόρφωσης στα πλαίσια της
ορθής διαχείρισης του στόλου των κρατικών αυτοκινήτων της εξοικονόμησης πόρων και της
περιστολής λειτουργικών και λοιπών δαπανών για διάστημα δώδεκα (12) μηνών»
για τη σύνταξη της μελέτης και την επίβλεψη του έργου:
 «Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κοινότητας Βασιλικού»
για την επίβλεψη του έργου:
 «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Δ.Δ. Νεγράδων»
για την επίβλεψη των μελετών και του έργου:
 «Ανέγερση νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Καλπακίου»
Αρχιτεκτονικές μελέτες
για τη σύνταξη μελετών και επίβλεψη των έργων:
 «Ανάπλαση Πλατείας Κοινότητας Αγίου Κοσμά»
 «Ανάπλαση Δύο Πηγαδιών Κοινότητας Κ. Μερόπης»
 «Αναπλάσεις Κοινόχρηστων Χώρων Κοινότητας Βήσσανης»
 «Διαμόρφωση Μνημείου Κοινότητας Περιστέρι»
 «Κοινοτική Πλατεία Κοινότητας Αρετής»
για την επίβλεψη του έργου:
 «Επανάχρηση Δημοτικού Κτηρίου πρώην Αρρεναγωγείου - Παρθεναγωγείου για
Πολυχώρο Παροχής Γνώσεων & Πολιτισμού»
για την επίβλεψη μελετών και του έργου:
 «Ανέγερση νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Καλπακίου»
Τοπογραφικές μελέτες
για τη σύνταξη μελετών :
 «Κατεδάφιση παλαιάς Δεξαμενής Κοινότητας Καταρράκτη»
 «Εφαρμογή της διανομής Αγροκτήματος Νεγράδων έμπροσθεν του αγροτεμαχίου 110»
για την επίβλεψη της μελέτης:
 «Ανέγερση νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Καλπακίου»
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Το ειδικευμένο προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου που διατίθεται για την τεχνική υποστήριξη
του Δήμου Πωγωνίου είναι οι κάτωθι υπάλληλοι των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων, ως εξής:
1. Βούρδας Περικλής , ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων,
2. Νάκος Αργύρης, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου,
3. Δόνου Αμαλία, ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου,
4. Σιώμος Γιώργος, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.



Ορίζει για την Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας,
ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ηπείρου, τον κ. Μπάγκα Χριστόφορο, ΤΕ Πολιτικών
Μηχανικών Δομικών Έργων, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, με
αναπληρωτή του τον κ. Κυριαζή Βασίλειο, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, υπάλληλο 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/558/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κράψη-Ανατολική»,
αναδόχου Φάη Δημητρίου ΕΔΕ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
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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 τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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 Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5128/07-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
798/07-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«…ΣΧΕΤ: Η με αριθμ 1/60/04-02-2021(θέμα 61ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου
Σας υποβάλουμε συνημμένα σε μία σειρά εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 2 ου ΑΠΕ του 2ου
ΠΚΤΝΜΕ και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου του θέματος, καθώς και την με αριθμ 1/60/0402-2021 (θέμα 61ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου
γνωρίζοντάς σας τα εξής:
1. Ο παρών 2ος ΑΠΕ είναι συνολικής δαπάνης προ ΦΠΑ 124.398,30€ και η 1η συμπληρωματική σύμβαση
είναι συνολικής προτεινόμενης δαπάνης προ ΦΠΑ 11.963,71€με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού
αντικειμένου κατά 11.963,71/124.398,30= 9,62 <0,50
2. Οι λόγοι σύνταξης του παρόντος 2ου ΑΠΕ kai toy 2ου ΠΚΤΜΝΕ αναφέρονται αναλυτικά στην συνημμένη
αιτιολογική έκθεση.
3. Ο 2ος ΑΠΕ και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ υπογράφηκε ανεπιφύλαχτα από τον ανάδοχο
Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για την έγκριση του 2 ου ΑΠΕ του 2ου ΠΚΤΝΜΕ και της 1ης
συμπληρωματικής σύμβασης του έργου του θέματος
4. Η επι πλέον δαπάνη αντιμετωπίζεται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ830
Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ83000002 και τίτλο: «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που
έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017-Μάρτιος 2018» για το έργο:
«Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κράψη-Ανατολική» σύμφωνα με την αρ. 20735/628/18-02-2019
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 350.000,00€ …».

Στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:
«…. Α. ΓΕΝΙΚΑ
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση της επαρχιακής οδού από Κράψη προς
Ανατολική, σε διάφορα σημεία, λόγω των έντονων κατολισθητικών φαινομένων.
2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με
Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο: «Έργα αποκατάστασης ζημιών που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου
κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017-Μάρτιος 2018» για το έργο: «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού
Κράψη – Ανατολική», σύμφωνα µε την αρ. 20735/628/18-02-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου,
µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης.
3. ΜΕΛΕΤΗ : Η μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 350.000,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και εγκρίθηκε με την
αριθ. 20892/1651/19-02-2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων
της Περιφέρειας Ηπείρου.
4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η Δημοπρασία έγινε με βάση την πιο πάνω μελέτη και με την υπ’ αριθ. 21/1698/03-072019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε το από 02-07-2019
πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016(ΦΕΚ Α147), με α/α
συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 80815 για την κατασκευή του παραπάνω έργου, κατακυρώνει το αποτέλεσμα της
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ως άνω διαδικασίας, προϋπολογισμού 350.000,00€ με το Φ.Π.Α., στον οικονομικό φορέα : «ΦΑΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ Ε.Δ.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 55,93% και τέλος εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του έργου
στην εργοληπτική επιχείρηση : «ΦΑΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Ε.Δ.Ε.», μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 124.398,30€ χωρίς το Φ.Π.Α.
5. ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 10-10-2019 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ.
Αλέξανδρου Καχριμάνη και της εργοληπτικής επιχείρησης «Φάης Δημήτριος», αναδόχου του έργου, για
το ποσό των 124.398,30€ χωρίς Φ.Π.Α.
6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε σε εννέα (09) μήνες με λήξη την
10-07-2020.Δόθηκε παράταση έως 30-07-2021 με την υπ’ άριθμ. 30/1992/19-11-2020 απόφαση της Ο.Ε.
της Περιφέρειας Ηπείρου.
7. Οικονομικά στοιχεία του παρόντος 2ου Α.Π.Ε.-Συμπληρωματική Σύμβαση
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ

136.362,01
32.726,88
169.088,89

Β΄ΕΙΔΙΚΑ
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ
Μέχρι στιγμής έχει εκτελεστεί το 80% των εργασιών.
2. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2ου ΑΠΕ, του 2 ου ΠΚΤΝΜΕ & της 1ης
Συμπληρωματικής Σύμβασης
Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. και το 2ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. συντάχθηκαν με σκοπό:
Α) Την τακτοποίηση των ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν μετά από επιμέτρηση των μέχρι σήμερα
εκτελεσμένων εργασιών και ακριβέστερη προμέτρηση των υπολειπόμενων για εκτέλεση εργασιών. Οι
παραπάνω αυξομειώσεις των ποσοτήτων δεν επισύρουν τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και
δεν επηρεάζουν αρνητικά την πληρότητα, την ποιότητα και την λειτουργικότητα του έργου
Β) Την σύνταξη νέας τιμής μονάδας εργασίας της οποίας η ανάγκη προέκυψε για την ομαλή ολοκλήρωση του
έργου και η οποία δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη του έργου.
Η εργασία αυτή είναι:

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών
Συγκεκριμένα η μελέτη δεν συμπεριελάμβανε εκσκαφές σε βραχώδη εδάφη χωρίς την χρήση εκρηκτικών,
εργασία απαραίτητη για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου.
Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε για τους εξής λόγους:
Η ευρύτερη περιοχή της Κράψης και ειδικότερα το τμήμα που χωροθετείται το έργο είναι σε περιοχή με συνεχή
κατολισθητικά φαινόμενα. Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων του τελευταίου μήνα(Ιανουάριος 2021) και
σύμφωνα με τις υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 306/12-01-2021(ΑΔΑ:Ψ8ΠΘ46ΜΤΛΒ-ΥΞΥ) και 310/12-012021(ΑΔΑ:67ΖΕ46ΜΤΛΒ-ΓΩ5) αποφάσεις της Π.Η., η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
λόγω των έντονων κατολισθήσεων και καθιζήσεων που σημειώθηκαν οι οποίες χρίζουν άμεσης
αποκατάστασης προκειμένου να διατηρηθεί η βατότητα του αντίστοιχου επαρχιακού οδικού δικτύου στο
τμήμα του παραπάνω έργου. Γι’ αυτό απαιτούνται να γίνουν ορισμένες εργασίες, οι ποσότητες των οποίων
δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν με την αρχική μελέτη η οποία είχα συνταχθεί τον Οκτώβριο του 2018.
Αυτές οι εργασίες έχουν να κάνουν με άρση καταπτώσεων σε διάφορα σημεία του δρόμου όπου οι έντονες
βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την αποκοπή των ανάντη πρανών, με αποτέλεσμα τον περιορισμό του
πλάτους του δρόμου και συνεπώς της διέλευσης των οχημάτων.
Η μη ύπαρξη διαμορφωμένης τάφρου κατά μήκος και στο έρεισμα του δρόμου για την ομαλή απορροή των
επιφανειακών υδάτων, σε συνδυασμό με τα έντονα καιρικά φαινόμενα, είχε σαν αποτέλεσμα την πλήρωση
αυτών με φερτά υλικά, με συνέπεια τον συνεχή καθαρισμό τους.
Δυο τμήματα της οδού που μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις παρουσίασαν καθίζηση, κρίθηκε απαραίτητη η
κατασκευή κάθετων και κατά μήκος αποστραγγιστικών τάφρων για την απομάκρυνση των υπόγειων υδάτων
εκτός του καταστρώματος.
Τέλος σε τμήμα τσιμεντόδρομου προς Κοτομίστα προξενήθηκε αποκοπή μεγάλου τμήματος της οδού
κάνοντας αδύνατη την διέλευση οχημάτων. Στο τμήμα αυτό έγινε διάστρωση υλικού υπόβασης μεταβλητού
πάχους για να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.
Ο προτεινόμενος προς έγκριση Α.Π.Ε. πλήρη τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016
για τις επί έλαττον δαπάνες.
Όπως φαίνεται από τον επισυναπτόμενο έλεγχο τα παραπάνω δεν αλλοιώνουν και δεν τροποποιούν τα
χαρακτηριστικά της μελέτης και δεν υπερβαίνουν τα όρια των 20% ανά ομάδα εργασιών και το 10% του
συνόλου αυτών.
Έτσι το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας με την συμπληρωματική σύμβαση θα ανέλθει σε 169.088,89€
με το Φ.Π.Α. με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 14.835,00€ με το Φ.Π.Α., δηλαδή
κατά 9,62%.
ΣΕ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΟΥ 2ου ΑΠΕ, ΤΟΥ 2ου ΠΚΤΝΜΕ & ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
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Το ύψος της δαπάνης σύμφωνα με τον 2ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 169.088,89€ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. (136.362,01€ για εργασίες και 32.726,88€ για το Φ.Π.Α.), με υπέρβαση έναντι της συμβατικής
δαπάνης κατά 14.835,00€(με ΦΠΑ). Ο λογιστικός έλεγχος του 2 ου Α.Π.Ε. έγινε από τον επιβλέποντα του έργου
Μετά τα παραπάνω η δαπάνη κατασκευής του έργου διαμορφώνεται όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
ΑΡΧΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ
Α
Β
Γ
Δ
Ε
ΣΤ
Ζ
Η

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΓΕ & Ο.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
ΛΑΘΟΣ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ(ΠΡΟ
ΦΠΑ)
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΤΕΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΡΓΟΥ
113.921,36
20.505,84

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
1ος ΑΠΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ
2ος ΑΠΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
1η ΣΣΕ

91.398,74
16.451,77

105.090,77
18.916,34

105.106,52
18.919,17

8.814,84
1.586,67

0,02

0,02

0,02

16.177,58
370,19

20,98
370,19

2,40
370,19

1.560,22
1,98

1.562,62
372,17

124.398,30

124.398,30

124.398,30

11.963,71

136.362,01

29.855,59

29.855,59

29.855,59

2.871,29

32.726,88

154.253,89

154.253,89

154.253,89

14.835,00

169.088,89

-

0,02

.…».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. (υπερβατικός) και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κράψη -Ανατολική», αναδόχου Φάη Δημητρίου ΕΔΕ, καθώς
και την 1η συμπληρωματική σύμβαση, με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου
κατά € 14.835,00 με Φ.Π.Α. (με αύξηση κατά 9,62%), ήτοι συνολικής δαπάνης € 169.088,89 με
Φ.Π.Α., σύμφωνα και με την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθ. 1/60/04-02-2021 (θέμα 61ο) Πράξη του.
Β. Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού € 14.835,00 με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με ΚΑ
2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την
Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 - Μάρτιος 2018», για την κάλυψη της
δαπάνης του ως άνω 2ου Α.Π.Ε.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/559/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 16ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου 2021 (έργα ΕΣΠΑ
2014-2020).
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
(ΦΕΚ 145/Α΄/2016), καθώς και του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και
εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με
θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων … του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)» του Αν.
Υπ. Οικονομικών.
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 2/4/2202-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. οικ. 5205/06-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 780/06-042021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης,
για τη μετακίνηση εκτός έδρας των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Ιωαννίνων για το δίμηνο Μάιος – Ιούνιος 2021, για τις υπηρεσιακές ανάγκες (συλλογή στοιχείων,
επιβλέψεις, παραλαβή αφανών εργασιών, έλεγχος επιμετρήσεων, αυτοψίες κ.λ.π.) μελετών και
έργων του ΕΣΠΑ Ηπείρου.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 2.500,00 € για την κάλυψη των εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης,
τριών (3) υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Μάιος – Ιούνιος 2021,
και τη διάθεση των απαιτούμενων, ανά ΚΑΕ πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ
018/2 Ηπείρου με Κ.Α. 2011ΕΠ01820003 και τίτλο «Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά έξοδα
και αμοιβές για ειδικές εργασίες», όπως αναλύεται κατωτέρω, ως εξής:
1. ΚΑ 9417 (αποζημίωση χιλιομετρικών αποστάσεων)
2. ΚΑ 9418 (ημερήσια αποζημίωση)

1.800,00 €
700,00 €

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/560/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 17ο
Απόφαση επί αιτήματος για συμβιβασμό, με καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους της
Περιφέρειας Ηπείρου, κατόπιν έκδοσης της υπ΄ αριθ. 448/2020 απόφασης του Τριμελούς
Διοικητικού 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
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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 τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 44877/382/05-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
44949/762/05-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), και του Νομικού Συμβούλου,
κου Δημητρίου Στάθη, στην οποία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Στην υπηρεσία μας κοινοποιήθηκε η προαναφερόμενη απόφαση, η οποία υποχρεώνει την
Περιφέρεια Ηπείρου στη καταβολή ποσού δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ με το νόμιμο τόκο
από την επίδοση της αναφερόμενης σ αυτή αγωγής. Το ως άνω ποσό αφορά αποζημίωση για
το ατύχημα που συνέβη στον ενάγοντα Κοσμά Μέμο από την πτώση φύλλου θύρας της πίστας
εξέτασης οδηγών όταν επιχείρησε να την κλείσει.
Ο ενάγων αρχικά ζήτησε ως αποζημίωση το ποσό των 108.709 ευρώ. Μετά την έκδοση της ως
άνω απόφασης με την αριθμ πρωτοκ 30965/2736/5-3-2021 αίτηση του προτείνει
συμβιβασμό με τη νομιμότοκη καταβολή του επιδικασθέντος ποσού αφαιρουμένων των τόκων
ενός έτους, ήτοι από 1-5-2019 έως 30-4-2020.
Σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ.1 περ. ζ του Ν.3852/2010, όπως, αυτό τροποποιήθηκε και
ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας αποφασίζει για το συμβιβασμό η την
κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού ( 60.000 ) ευρώ. Σε περίπτωση που ο
συμβιβασμός υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό αποφασίζει σχετικά το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Επειδή, το επιδικασθέν στον ενάγοντα ποσό με την αριθμ 448/2020 απόφαση του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων είναι αρκετά κατώτερο από το αρχικώς αιτηθέν και
λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του ατυχήματος και τις αποδεδειγμένα σωματικές
βλάβες που έχει υποστεί αυτός, έχουμε τη γνώμη ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου
(176 παρ.1 περ.ζ του Ν.3852/2010) για τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς.
Εν όψει των ανωτέρω μπορεί να ληφθεί απόφαση για την παραίτηση της Περιφέρειας Ηπείρου
από το δικαίωμα για άσκηση έφεσης κατά της ως άνω απόφασης, υπό την προϋπόθεση της
ταυτόχρονης δήλωσης του αιτούντος για παραίτηση του από το δικό του δικαίωμα άσκησης
έφεσης και συνέχιση της διαδικασίας με σύνταξη πρακτικού. Οσον αφορά τους όρους του
συμβιβασμού θα τους αποφασίσει η Επιτροπή και θα καταχωρηθούν σε πρακτικό, το οποίο
θα υπογράψει ο Κος Περιφερειάρχης ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ηπείρου και ο αιτηθείς
το συμβιβασμό.
Επισυνάπτεται σε αντίγραφο η υπ΄ αριθμ 448/2020 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και η από 4-3-2021 αίτηση του αιτούντος το συμβιβασμό. …».

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 συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Κοσμά
Μέμου του Χριστοφόρου, μετά την έκδοση της υπ΄ αριθ. 448/2020 απόφασης του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η από 15-06-2015 (αρ.
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καταθ. 265/2015) αγωγή του ενάγοντα και υποχρεώνει την Περιφέρεια Ηπείρου στην καταβολή
ποσού € 10.000,00 με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής στις 07-05-2015, έως την
πλήρη εξόφληση,
με αποδοχή της σχετικής, από 04-03-2021 αίτησης του πληρεξουσίου δικηγόρου του ενάγοντα
και αποδεχόμενη την αριθμ. πρωτ. 44877/382/05-04-2021 γνωμοδότηση της Νομικής
Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, και του Νομικού Συμβούλου, κου Δημητρίου Στάθη, σύμφωνα
με τον οποία, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ΄ αυτή (ανωτέρω υπό στ. 5)
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 για τη συμβιβαστική επίλυση
της διαφοράς.



Εγκρίνει, στο πλαίσιο της ως άνω συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, και βάσει σχετικού
Πρακτικού συμβιβασμού που θα συναφθεί μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του αιτούντος:
Α) την παραίτηση της Περιφέρειας Ηπείρου από το δικαίωμα άσκησης έφεσης κατά της υπ΄
αριθ. 448/2020 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, υπό την
προϋπόθεση της ταυτόχρονης δήλωσης του αιτούντος για παραίτησή του από το δικό του
δικαίωμα άσκησης έφεσης και
Β) την καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, στον Κοσμά Μέμο του
Χριστοφόρου, συνολικού ποσού € 10.000,00 με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής
στις 07-05-2015, έως την πλήρη εξόφληση, αφαιρουμένων των τόκων ενός έτους, ήτοι από 0105-2019 έως 30-04-2020.
.……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/561/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 18ο
Έγκριση υποβολής αιτήματος στον ΟΑΕΔ και αποδοχή επιχορήγησης για την
απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, στην Π.Ε. Ιωαννίνων.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).

-61-

ΑΔΑ: ΩΧΙΝ7Λ9-4ΣΓ

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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 τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την

οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 2/4/22-02-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου,

που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. οικ. 3560/31-03-2021
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 769/06-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.),
στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη: ….
4. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205Α΄), όπως ισχύει.
Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 περ. ιθ΄ του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις
των άρθρων 58 παρ. 1 και 61 παρ. 1α του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/Α/2021).
6. Τις αριθμ. οικ 28286/450/20-6-2017 (ΦΕΚ 2307/τ.Β΄/7-7-2017), οικ. 66837/1486/17-12-2018 (ΦΕΚ
5764/τ. Β΄/20-12-2018) και οικ. 28011/635/9-7-2020 (ΦΕΚ 2855/τ. Β΄/13-7-2020) Κοινές Υπουργικές
Αποφάσεις αναφορικά με επιχορήγηση φορέων του δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική
δραστηριότητα για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.
7. Την αριθμ. 2121978/2106/09-03-2021 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας
Ηπείρου.
8. Την αριθ. 59951/30-8-2017 Δημόσια Πρόσκληση Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ:6ΙΓΜ4691Ω2-ΥΒ2) και
την αριθμ. 42119/15-7-2020 1η τροποποίηση της Νο 11/2017 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ
(ΑΔΑ:62ΨΗ4691Ω2-Δ52) που αφορούν σε πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια
ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε φορείς του Δημοσίου Τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική
δραστηριότητα, με τις οποίες ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέματα μεταξύ άλλων και τα κατωτέρω:
Α. Αντικείμενο προγράμματος-Στόχος του προγράμματος
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση
μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
1. κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ),
2. επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο
51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, και
3. επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν.
3852/2010(Α΄ 87) που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
Β. Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής
1. Δικαιούχοι
α) κάθε είδους Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) β)επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του
δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101), που ασκούν
οικονομική δραστηριότητα. γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και
Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα[…]
2. Ωφελούμενοι :
Ωφελούμενοι είναι άτομα ηλικίας 55 έως 67 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του
ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα(12) μηνών και να :
α) έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους, αντίστοιχα) κατά την
υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2,
5.
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β) έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο
Ατομικό
Σχέδιο Δράσης.
γ) είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς που
προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, ή ομογενείς εξ Αιγύπτου […].
Οι μακροχρόνια άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα ΜΟΝΟ
από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με
τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής από τους δικαιούχους
[…].
Γ. Διαδικασία υπαγωγής δικαιούχων
α) Τα κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του
δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), που ασκούν
οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων
και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010», που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και επιθυμούν να ενταχθούν στο
πρόγραμμα, υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, την αίτηση συμμετοχής που βρίσκεται αναρτημένη
στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).
Η διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης πραγματοποιείται από τους ενδιαφερόμενους, είτε μέσω των
κωδικών TAXIS, είτε με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης […].
Οι δυνητικά δικαιούχοι, οι οποίοι έχουν υποχρέωση τήρησης του ν. 4270/2014, οφείλουν να έχουν εκδώσει τις
σχετικές αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης για τα έτη κατά τα οποία προτίθενται να απασχολήσουν τους
ωφελούμενους.
Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης αποστέλλουν συνημμένα και τις σχετικές αποφάσεις του αρμοδίου
οργάνου για την έγκριση ανάληψης δέσμευσης της πίστωσης, ειδάλλως δεν είναι δυνατή η υπαγωγή τους στο
πρόγραμμα.
Η δαπάνη αυτή, για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται κατ’ έτος εντός του
τιθέμενου δημοσιονομικού στόχου […].
Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, το Γραφείο Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας
προβαίνει εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών στην αξιολόγησή τους αναφορικά με την πληρότητα ή μη των
όρων και προϋποθέσεων ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα.
Αρμόδιο όργανο για την έγκριση της αίτησης υπαγωγής και την ένταξη ή μη των δικαιούχων είναι ο Προϊστάμενος
της αρμόδιας Υπηρεσίας, μετά από εισήγηση του Γραφείου Απασχόλησης[…].
Δ. Έγκριση-Διαδικασία Υπόδειξης ωφελουμένων
Στην εγκριτική απόφαση αποτυπώνεται ο ακριβής αριθμός των ωφελούμενων για τους οποίους θα επιχορηγηθεί
ο δικαιούχος[…].
Η αναζήτηση των προς υπόδειξη ανέργων γίνεται από το Μητρώο μακροχρονίων ανέργων του Οργανισμού στο
Δήμο όπου ανήκει ο δικαιούχος […].
Το ΚΠΑ2 θα αποστέλλει στο δικαιούχο, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), κατάσταση των
υποδειχθέντων μακροχρόνια ανέργων και στη συνέχεια ο δικαιούχος, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των
υποδείξεων, θα επιλέγει τους ωφελούμενους που πρόκειται να προσλάβει σύμφωνα με τον αριθμό των
εγκριθεισών θέσεων[…].
Ο δικαιούχος προβαίνει σε πρόσληψη του μακροχρόνια ανέργου, εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την
ολοκλήρωση της διαδικασίας των υποδείξεων ανά αιτηθείσα θέση […].
Ε. Ποσό και συνολική διάρκεια του προγράμματος
Ποσό επιχορήγησης.
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του
ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως[…].
H επιχορήγηση υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και τους ημερομισθίους
το ανώτερο μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης.
Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, μειώνεται κατά
1/25, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά.
Στο μισθολογικό και µη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές
μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη. Οι αποδοχές και η ασφάλιση των
επιχορηγουμένων καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία[…].
Διάρκεια του προγράμματος
Για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων, η διάρκεια της επιχορήγησης/προγράμματος ορίζεται στους δώδεκα
(12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12), ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει ο δικαιούχος
εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του αρχικού 12μηνου απασχόλησης[…].
9. Το γεγονός ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων ως δικαιούχος του Προγράμματος Επιχορήγησης για
την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών (Δημόσια Πρόσκληση Νο 11/2017) προτίθεται
να προβεί στην πρόσληψη δέκα οχτώ (18) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
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α) Την έγκριση υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη δέκα οχτώ (18) ατόμων, στο πλαίσιο του προγράμματος
επιχορήγησης απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα
στις υπ’ αριθ. οικ. 28286/450/20-6-2017 (ΦΕΚ 2307/τ.Β΄/7-7-2017), οικ. 66837/1486/17-12-2018 (ΦΕΚ
5764/τ. Β΄/20-12-2018) και οικ. 28011/635/9-7-2020 (ΦΕΚ 2855/τ. Β΄/13-7-2020) Κοινές Υπουργικές
Αποφάσεις καθώς και στην αριθμ. 42119/15-7-2020 1η τροποποίηση της Νο 11/2017 Δημόσιας Πρόσκλησης
του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΑΔΑ:62ΨΗ4691Ω2-Δ52) ως εξής: … (ΠΙΝΑΚΑΣ)
β) Την έγκριση αποδοχής επιχορήγησης της σχετικής δαπάνης του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους
σε ποσοστό 75% με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως των συμμετεχόντων ανέργων στο πρόγραμμα από τον
προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης κατά τα ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (δ) και (ζ) του
άρθρου 176 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ....».
7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος,

δήλωσε ότι συμφωνεί και εισηγήθηκε να επανέλθει η Π.Ε. Ιωαννίνων, με εισήγηση με
αυξημένο προϋπολογισμό, για την απασχόληση τουλάχιστον διπλάσιου αριθμού
μακροχρόνια ανέργων.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος στον ΟΑΕΔ, για την πρόσληψη στην Π.Ε. Ιωαννίνων δέκα οχτώ
(18) ατόμων, στο πλαίσιο του προγράμματος επιχορήγησης απασχόλησης ανέργων ηλικίας 5567 ετών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δώδεκα (12)
μηνών, με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις υπ’ αριθ.
οικ. 28286/450/20-6-2017 (ΦΕΚ 2307/τ.Β΄/7-7-2017), οικ. 66837/1486/17-12-2018 (ΦΕΚ
5764/τ. Β΄/20-12-2018) και οικ. 28011/635/9-7-2020 (ΦΕΚ 2855/τ. Β΄/13-7-2020) Κοινές
Υπουργικές Αποφάσεις καθώς και στην αριθμ. 42119/15-7-2020 1η τροποποίηση της Νο
11/2017 Δημόσιας Πρόσκλησης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
(ΑΔΑ:62ΨΗ4691Ω2-Δ52) ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
1
1
1
1
6
1
7
18

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Χημικών Μηχανικών Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου
Δημοσιογράφοι
Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων
Μηχανικοί Αυτοκινήτων
Χειριστών Μηχανημάτων & Μηχανημάτων Δομικών Έργων
Χειριστών Μηχανημάτων Ανυψωτικών & Γερανών
Ανειδίκευτοι Εργάτες Συντήρησης Οδών & Οδοστρωμάτων

Β. Εγκρίνει την αποδοχή επιχορήγησης της σχετικής δαπάνης του μισθολογικού και μη
μισθολογικού κόστους σε ποσοστό 75% με ανώτατο όριο τα € 750,00 μηνιαίως των
συμμετεχόντων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών στο Πρόγραμμα, από τον προϋπολογισμό του
ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα ανωτέρω.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/563/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 20ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της
Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου
έτους 2021, για υπηρεσιακές ανάγκες για τον έλεγχο επενδύσεων ενταγμένων στους
Αναπτυξιακού Νόμους, 3299/2004, Ν.3908/11 και Ν.4399/2016.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
(ΦΕΚ 145/Α΄/2016), καθώς και του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και
εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με
θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων … του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)» του Αν.
Υπ. Οικονομικών.
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 2/4/2202-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1875/07-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
791/07-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη
την αριθμ. 88/4/04-01-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, εισηγείται την
έγκριση δαπάνης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις και οδοιπορικών εξόδων είκοσι (20) υπαλλήλων
της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Μαΐου - Ιουνίου 2021
για υπηρεσιακές ανάγκες για τον έλεγχο επενδύσεων ενταγμένων στους Αναπτυξιακούς Νόμους,
3299/2004, Ν.3908/11 και Ν.4399/2016 (πιστοποίηση, ολοκλήρωση και ανάκληση φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου, αυτοψίες για καταγγελίες και τυχόν παρατυπίες, έλεγχο μακροχρόνιων
υποχρεώσεων κ.λ.π.).
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 15.000,00 € για τις εκτός έδρας μετακινήσεις και οδοιπορικά έξοδα
είκοσι (20) υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο
Μαΐου - Ιουνίου 2021 για υπηρεσιακές ανάγκες για τον έλεγχο επενδύσεων ενταγμένων στους
Αναπτυξιακούς Νόμους, 3299/2004, Ν.3908/11 και Ν.4399/2016 (πιστοποίηση, ολοκλήρωση και
ανάκληση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, αυτοψίες για καταγγελίες και τυχόν παρατυπίες, έλεγχο
μακροχρόνιων υποχρεώσεων κ.λ.π.), και τη διάθεση των απαιτούμενων, ανά ΚΑΕ πιστώσεων, σε βάρος
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/2 Ηπείρου με Κ.Α. 2011ΕΠ01820003 και τίτλο «Δαπάνες εκτός
έδρας κίνησης και οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές εργασίες», όπως αναλύεται κατωτέρω, ως
εξής:
1. ΚΑ 9417 (αποζημίωση χιλιομετρικών αποστάσεων)

12.000,00 €

2. ΚΑ 9418 (ημερήσια αποζημίωση)
3.000,00 €
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/565/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 22ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια πινακίδων διαστάσεων 0,11 x 0,08 για την σήμανση του μονοπατιού EPIRUS
TRAIL, με 1700 με πορεία δεξιά και 1700 με πορεία αριστερά».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 4094/01-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 775/06-04-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη…
1 Προκειμένου να υπάρχει σήμανση για τους ορειβάτες στη διαδρομή που διασχίζουν στην οροσειρά της
Πίνδου από τον Γράμμο μέχρι τα Τζουμέρκα που χωρίζεται σε τρία σκέλη ως εξείς:1. Ανατολικό: Κόνιτσα,
Γράμμος, Σμόλικας, Αώος, Μέτσοβο 2.Τύμφη, Ζαγόρι, Μέτσοβο 3. Μέτσοβο, Περιστέρι, Τζουμέρκα, θα γίνει
με προμήθεια μεταλλικού πλακιδίου σήμανσης διαστάσεων 0,11Χ0,08cm για τη σήμανση του μονοπατιού
ΕPIRUS TRAIL.
2. Την με αριθμ. : 35873/1376/17-3-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 2.951,20 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001. Του
υποέργου «Προμήθεια πινακίδων διαστάσεων 0,11 x 0,08 για την σήμανση του μονοπατιού EPIRUS TRAIL,
με 1700 με πορεία δεξιά και 1700 με πορεία αριστερά», προϋπολογισμού: 2.951,20 € (με Φ.Π.Α.).
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου: «Προμήθεια πινακίδων
διαστάσεων 0,11Χ0,08 για την σήμανση του μονοπατιού ΕPIRUS TRAIL, 1700 με πορεία δεξιά και 1700 με
πορεία αριστερά» .ΕΡΓΟ: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2020ΕΠ53000001.προϋπολογισμού 2.951,20 € (με Φ.Π.Α.). …».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας
του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 2.951,20 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια πινακίδων διαστάσεων 0,11 x 0,08 για
την σήμανση του μονοπατιού EPIRUS TRAIL, με 1700 με πορεία δεξιά και 1700 με πορεία αριστερά»,
βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι αφορά στην προμήθεια μεταλλικού πλακιδίου σήμανσης
διαστάσεων 0,11Χ0,08cm για τη σήμανση του μονοπατιού ΕPIRUS TRAIL, προκειμένου να υπάρχει
σήμανση για τους ορειβάτες στη διαδρομή που διασχίζουν στην οροσειρά της Πίνδου, από τον Γράμμο
μέχρι τα Τζουμέρκα, η οποία χωρίζεται σε τρία σκέλη: α) Ανατολικό: Κόνιτσα, Γράμμος, Σμόλικας, Αώος,
Μέτσοβο β)Τύμφη, Ζαγόρι, Μέτσοβο και γ) Μέτσοβο, Περιστέρι, Τζουμέρκα.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/566/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 23ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου έμπροσθεν της Περιφέρειας
Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 4093/01-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 776/06-04-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1. Ότι πολλά φυτά στα παρτέρια μπροστά στην Περιφέρεια έχουν καταστραφεί τόσο από την παγωνιά όσο
και από την απροσεξία των πολιτών πατώντας τα και ξεριζώνοντάς τα και επειδή είναι η εικόνα της
Περιφέρειας για την καλύτερη αισθητική εικόνα θα συμπληρώσουμε και θα αποκαταστήσουμε τα
κατεστραμμένα με νέα φυτά.
2. Την με αριθμ. : 35870/1374/17-3-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 3.000,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 Του
υποέργου ««Συντήρηση ,συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου έμπροσθεν της Περιφέρειας
Ηπείρου(παροχή υπηρεσιών)»προϋπολογισμού: 3.000,00 € (με Φ.Π.Α.). .
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Συντήρηση ,συμπλήρωση και
αποκατάσταση πρασίνου έμπροσθεν της Περιφέρειας Ηπείρου(παροχή υπηρεσιών)» .ΕΡΓΟ: «Αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000001 «προϋπολογισμού 3.000,00 € (με Φ.Π.Α.).......…».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας
του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 3.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση
πρασίνου έμπροσθεν της Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης
(τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή
απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση των κατεστραμμένων φυτών και η συμπλήρωση με νέα, για την
καλύτερη αισθητική εικόνα του κτιρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι πολλά από αυτά τα φυτά
στα παρτέρια, μπροστά στην Περιφέρεια, έχουν καταστραφεί τόσο από την παγωνιά όσο και από την
απροσεξία των πολιτών.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/567/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 24ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – προστασία πρανών υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας», αναδόχου
«Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
-71-

ΑΔΑ: ΩΧΙΝ7Λ9-4ΣΓ

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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 τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 740/31-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
43002/740/31-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «….Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την από 23/03/2021 αίτηση, του κ.
Γεράσιμου Κατσέλη, νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά δίμηνη
παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή, έως
30/06/2021.Το έργο χρηματοδοτείται από Έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2020 με προϋπολογισμό 172.000,00 € με
Φ.Π.Α. και η συμβατική του δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 79.120,01 € με ΦΠΑ. Η σύμβαση υπογράφηκε
την 30/10/2020 και η συμβατική προθεσμία περάτωσης λήγει την 30/04/2021.Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί
το 90% περίπου των εργασιών του έργου. Η Υπηρεσία μας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσμίας
περαίωσης των εργασιών μετ’ αναθεωρήσεως μέχρι 30/06/2021 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση
του αναδόχου και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Άρτας «Καθαρισμός – προστασία πρανών υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας», αναδόχου «Τ.Ε.ΚΑΤ.
Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/568/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 25ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή πεζοδρομίων και βελτίωση της 4ης επαρχιακής οδού εντός των
ορίων του Δήμου Αρταίων», αναδόχου Σφήκα Σωτηρίου, μέχρι την 31-05-2021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
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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 τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 780/01-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
748/01-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής: «….Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την από 26.03.2021 αίτηση του αναδόχου του έργου
του θέματος, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών για τους λόγους που
αναφέρονται σε αυτή, μέχρι 19.06.2021.Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προϋπολογισμού της ΠΕ
Άρτας έτους 2020 και η συμβατική του δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 45.910,19 € με ΦΠΑ. Η σύμβαση του
έργου υπογράφηκε την 19.10.2020 και η αρχική προθεσμία περάτωσης ήταν η 19.01.2021, με την αριθμ.
36/2298/24.12.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση μέχρι 19.04.2021.Η Υπηρεσία
μας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μετ’ αναθεωρήσεως μέχρι
31.05.2021 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και παρακαλούμε να αποφασίσετε
σχετικά.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Άρτας «Κατασκευή πεζοδρομίων και βελτίωση της 4ης επαρχιακής οδού εντός των ορίων του
Δήμου Αρταίων», αναδόχου Σφήκα Σωτηρίου, μέχρι την 31-05-2021.
.……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/569/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 26ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας
«Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων στο γήπεδο Γραμμενίτσας, 150
θέσεων στο γήπεδο Καμπής και 150 θέσεων στο γήπεδο Καλαμιάς», αναδόχου «EVEN Ι.Κ.Ε»,
μέχρι την 30-06-2021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
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ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 855/05-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 764/06-04-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«….Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το Αρ. Πρωτ. 6204/31.03.2021 έγγραφο του Δήμου Αρταίων με το οποίο
αναφέρει ότι δεν έχουν εκδοθεί ακόμη οι απαραίτητες άδειες για την περάτωση του έργου του θέματος. Η
σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπογράφηκε στις 31.07.2020 και η προθεσμία είναι τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι
31.10.2020. Με τις αριθμό 27/1843/27.10.2020 (Θέμα
27ο) (με ΑΔΑ: Ω6ΑΒ7Λ9-ΩΚ2) και
36/2297/24.12.2020 (Θέμα 14ο) (με ΑΔΑ: 6Β0Φ7Λ9-ΠΣ1) αποφάσεις τις Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκαν παρατάσεις προθεσμίας έως 31.12.2020 και έως 31.03.2021 αντίστοιχα. Ο
λόγος που εισηγούμαστε να δοθεί παράταση είναι κυρίως το γεγονός ότι ο Δήμος Αρταίων δεν έχει ακόμη
ολοκληρώσει όπως αναφέρει και στο 2. σχετικό έγγραφό του, τις υποδομές σύμφωνα με την υποχρέωση που
απορρέει από την προγραμματική σύμβαση. Για τους ανωτέρω λόγους η Υπηρεσία μας συνηγορεί στο να
δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μετ’ αναθεωρήσεως μέχρι 30.06.2021 για τους λόγους
που αναφέρονται στο έγγραφο του Δήμου Αρταίων και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά. ...».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών 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», αναδόχου «EVEN Ι.Κ.Ε», μέχρι την 30-062021, με δικαίωμα αναθεώρησης.


Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Έχουμε διατυπώσει τις
ενστάσεις μας για την επαναλαμβανόμενη και χωρίς επαρκή αιτιολόγηση «έγκριση αιτημάτων χορήγησης
παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών», για έργα που εκτελεί η Περιφέρειά μας. Είναι βέβαιο ότι
γίνεται κατάχρηση του μέτρου και στις περισσότερες των περιπτώσεων, από τους ίδιους αναδόχους. Η
θετική εισήγηση έχει καταστεί βλαπτική συνήθεια και για την Υπηρεσία που πρέπει να επανεξετάσει. Η
ακολουθητέα πρακτική των αναδόχων, της Υπηρεσίας αλλά και της Επιτροπής οδηγεί σε ακριβότερα έργα
που κατασκευάζονται εκτός χρονοδιαγράμματος και πάντοτε εκτός εποχής. Ορθώς δόθηκαν παρατάσεις
έργων στην περίοδο του lock down αλλά εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την επιδημία του νέου
κορονωϊού ως αιτίαση για νέες και είναι ανεπίτρεπτο».
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/570/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 27ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τα συμβολαιογραφικά και λοιπά έξοδα και
εντολή κατάρτισης συμβολαίου σύστασης δικαιώματος επιφανείας, σε τμήμα του
Στρατοπέδου Παπακώστα στην Άρτα, ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΝΠΔΔ),
υπέρ της Περιφέρειας Ηπείρου.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
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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 τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την

οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 2/4/22-02-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο

θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 340/06-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
781/06-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπ’ όψη:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

Το Ν. 2830/2000 (ΦΕΚ 96/Α/2000) «Αμοιβές Συμβολαιογράφων»
Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/4/Ε και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει
Το Π.Δ 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αριθ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/Β/30-12-2016) Απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και ισχύει.
Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/Α/2016 ).
Τις διατάξεις του Ν. Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ
204 Α΄), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
Την υπ’ αριθ. 111376/31-12-2011 (ΦΕΚ13/Β/2012) ΚΥΑ «Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων»
όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 72386/8.10.2015 “Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 111376/31.12.11
(Β΄13/2012) απόφασης «Καθορισμός δικαιωμάτων Συμβολαιογράφων»” και ισχύει
Την υπ’ αριθ. 12/14-09-2020 (ΑΔΑ: Ω3ΙΘΟΡΛΦ-ΔΩ7) απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Ταμείου
Εθνικής Άμυνας, με την οποία ενέκρινε και αποφάσισε την παραχώρηση δικαιώματος επιφανείας τμήματος
12.319,66 τ.μ. εκ του Στρατοπέδου «ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ» στην Περιφέρεια Ηπείρου για την ανέγερση κτηρίου
Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και άλλων συναφών με το επιτελούμενο έργο των
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου εγκαταστάσεων για το χρονικό διάστημα τριάντα πέντε (35) ετών
Την υπ’ αριθ. 3/9/4-3-2020 (ΑΔΑ: 69ΠΥ7Λ9-Β0Ι) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου «Περί
μίσθωσης τμήματος του στρατοπέδου «Παπακώστα», επί της Ε.Ο. Άρτας- Αγρινίου, για την ανέγερση
κτηρίου Διοικητηρίου Περιφέρειας Ηπείρου στην Π.Ε. Άρτας»
Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 138928/8845/12-09-2019 (ΦΕΚ 3550/Β/19) απόφαση του Περιφερειάρχη
Ηπείρου περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Χωρικούς
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ηπείρου.
Την αριθμ. 3865/156/19-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί ορισμού αναπληρωτή
προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Εσωτερικής Λειτουργίας.
Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 (ΑΔΑ: 68ΥΥ7Λ9-1ΛΦ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου,
με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Π/Υ Άρτας έτους 2021.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
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Α. Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00 €) σε βάρος του ΚΑΕ
0894.01 του Ε.Φ. 072 του προϋπολογισμού της ΠΕ Άρτας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄), για τα συμβολαιογραφικά και λοιπά
έξοδα κατάρτισης συμβολαίου σύστασης δικαιώματος «επιφανείας» της Περιφέρειας Ηπείρου σε τμήμα του
Στρατοπέδου «ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ» για την ανέγερση κτηρίου Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας
και άλλων συναφών με το επιτελούμενο έργο των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου εγκαταστάσεων, σε
εφαρμογή της 3/9/04-03-2020 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθ. 12/14-09-2020
απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής του Ταμείου Εθνικής Άμυνας
Β. Την εντολή προς τη Συμβολαιογράφο Άρτας Φρειδερίκη Μόσιαλου – Μπόκου (ΑΦΜ: 041257184 – ΔΟΥ
ΑΡΤΑΣ , Μακρυγιάννη 3-5, 47132 Άρτα) για τη σύνταξη του κρατικού συμβολαίου μεταξύ της Περιφέρειας
Ηπείρου και του Ταμείου Εθνικής Άμυνας σύστασης δικαιώματος «επιφανείας» της Περιφέρειας Ηπείρου σε
τμήμα του Στρατοπέδου «ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ» για την ανέγερση κτηρίου Διοικητηρίου της Περιφερειακής
Ενότητας Άρτας και άλλων συναφών με το επιτελούμενο έργο των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου
εγκαταστάσεων, σε εφαρμογή της 3/9/04-03-2020 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της
αριθ. 12/14-09-2020 απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής του Ταμείου Εθνικής Άμυνας. …».
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης ποσού 80.000,00 € και τη διάθεση της
απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε.
0894.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας,
έτους 2021, για την κάλυψη των συμβολαιογραφικών και λοιπών εξόδων κατάρτισης
συμβολαίου σύστασης δικαιώματος «επιφανείας» σε τμήμα του Στρατοπέδου Παπακώστα
στην Άρτα, ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΝΠΔΔ), υπέρ της Περιφέρειας
Ηπείρου, για την ανέγερση κτηρίου Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και
άλλων συναφών με το επιτελούμενο έργο των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου
εγκαταστάσεων, σε εφαρμογή της 3/9/04-03-2020 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου
Ηπείρου και της αριθ. 12/14-09-2020 απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής του Ταμείου
Εθνικής Άμυνας.
Β. Εγκρίνει την ανάθεση εντολής προς τη Συμβολαιογράφο Άρτας, Φρειδερίκη Μόσιαλου –
Μπόκου (ΑΦΜ: 041257184 – ΔΟΥ ΑΡΤΑΣ, Μακρυγιάννη 3-5, 47132 Άρτα) για τη σύνταξη
του κρατικού συμβολαίου μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Ταμείου Εθνικής Άμυνας
(ΝΠΔΔ), σύστασης δικαιώματος «επιφανείας» της Περιφέρειας Ηπείρου σε τμήμα του
Στρατοπέδου Παπακώστα στην Άρτα, για την ανέγερση κτηρίου Διοικητηρίου της Π.Ε.
Άρτας και άλλων συναφών με το επιτελούμενο έργο των Υπηρεσιών της Περιφέρειας
Ηπείρου εγκαταστάσεων, σε εφαρμογή της 3/9/04-03-2020 Απόφασης Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθ. 12/14-09-2020 απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής του
Ταμείου Εθνικής Άμυνας.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/571/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 28ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Καθαρισμός και αποκατάσταση μονοπατιού και ξύλινης γέφυρας στους δύο
καταρράκτες της Τ.Κ. Καταρράκτη Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 1768/29-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 773/06-04-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1. Μετά τα αιτήματα του Ορειβατικού Συλλόγου των Κεντρικών Τζουμέρκων για τα προβλήματα που έχουν
δημιουργηθεί στη διαδρομή του μονοπατιού δίπλα στο Βουνό που καταλήγει στους δύο υπέροχους φυσικούς
καταρράκτες, από την πυκνή βλάστηση και την καταστροφή τμηματικά του μονοπατιού . Μετά δε από
αυτοψία υπαλλήλου της υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι το μονοπάτι αυτό καταλήγει σε δύο υπέροχους
φυσικούς καταρράκτες και χρησιμοποιείται και ως περιπατητική διαδρομή δια τους ορειβάτες που ανεβαίνουν
προς το βουνό για τους λόγους αυτούς , πρέπει να καθαριστεί να κοπούν κάποια δέντρα και θάμνοι που
βρίσκονται κατά μήκος και να απομακρυνθούν όλα τα ξερά κλαδιά που υπάρχουν μέσα σε αυτό ,ώστε να
προστατεύουμε τον χώρο από τυχόν πυρκαγιά, αλλά και την διαπλάτυνση του μονοπατιού τμηματικά με
εργάτες χωρίς την τη χρήση μηχανικών μέσων καθώς επίσης και την διόρθωση της ξύλινης γέφυρας.
2. Την με αριθμ. : 14420/470/3-2-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: « Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.). με υποέργο «Καθαρισμός και αποκατάσταση
μονοπατιού και ξύλινης γέφυρας στους δύο καταρράκτες της Τ.Κ. Καταρράκτη Άρτας(παροχή υπηρεσιών)»
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Καθαρισμός και αποκατάσταση
μονοπατιού και ξύλινης γέφυρας στους δύο καταρράκτες της Τ.Κ. Καταρράκτη Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με
Φ.Π.Α.) .…».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας
του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός και αποκατάσταση μονοπατιού και
ξύλινης γέφυρας στους δύο καταρράκτες της Τ.Κ. Καταρράκτη Άρτας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της
σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Ηπείρου, επειδή κρίνεται απαραίτητος ο καθαρισμός, η κοπή και η απομάκρυνση των δέντρων-θάμνων,
αλλά και των ξερών κλαδιών που βρίσκονται στη διαδρομή του μονοπατιού δίπλα στο βουνό και καταλήγει
στους δύο υπέροχους φυσικούς καταρράκτες της Τ.Κ. Καταρράκτη Άρτας, για την προστασία του χώρου
από τυχόν πυρκαγιά, την διαπλάτυνση του μονοπατιού, τμηματικά, με εργάτες, χωρίς τη χρήση
μηχανικών μέσων, καθώς επίσης και την διόρθωση της ξύλινης γέφυρας αφού το συγκεκριμένο μονοπάτι
χρησιμοποιείται και ως περιπατητική διαδρομή για τους ορειβάτες που ανεβαίνουν προς το βουνό.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/572/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 29ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός της εθνικής οδού από Γέφυρα Καλογήρου
έως Λούρο για αποφυγή ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
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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 τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 5178/06-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
783/07-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη:
1. Ότι, σα συνέπεια των δυσμενών καιρικών συνθηκών που σημειώθηκαν και στο Νομό Πρέβεζας, ήταν να
εκδηλωθούν μικροκαταπτώσεις σε πολλά σημεία επί της εθνικής οδού Γέφυρας Καλογήρου – Λούρου. Τα
προϊόντα αυτών παρασύρθηκαν από τα νερά και έφραξαν τα φρεάτια απορροής τους, με αποτέλεσμα να
διέρχονται ανεξέλεγκτα και πολλές φορές κάθετα της εθνικής οδού ευνοώντας με τον τρόπο αυτό τις συνθήκες
πρόκλησης ατυχήματος. Επιπλέον, η άνοδος της θερμοκρασίας που ακολούθησε προκάλεσε απότομη
ανάπτυξη της βλάστησης παράπλευρα της οδού δυσκολεύοντας κατά πολύ την ορατότητα των διερχόμενων
οδηγών. Απαιτείται λοιπόν άμεσα ο καθαρισμός της οδού και η απομάκρυνση των προϊόντων των
κατολισθήσεων, η κοπή της βλάστησης εντός των ορίων απαλλοτρίωσης και ο καθαρισμός παρακείμενων
ρεμάτων, ώστε η κυκλοφορία να διεξάγεται κανονικά και με ασφάλεια.
2. Την με αριθμ. : 45152/1836/06-04-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης
πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001με υποέργο : « Άμεσος καθαρισμός της εθνικής οδού από Γέφυρα Καλογήρου έως Λούρο
για αποφυγή ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών) »
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Άμεσος καθαρισμός της εθνικής
οδού από Γέφυρα Καλογήρου έως Λούρο για αποφυγή ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)» του έργου :
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού 24.800,00 €.) …».

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος,
επεσήμανε ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του
υποέργου, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να
μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός της εθνικής οδού από Γέφυρα Καλογήρου έως Λούρο για
αποφυγή ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή,
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή κρίνεται
απαραίτητος ο καθαρισμός της οδού από Γέφυρα Καλογήρου έως Λούρο, αλλά και των
παρακείμενων σε αυτή ρεμάτων, η απομάκρυνση των προϊόντων των κατολισθήσεων και η
κοπή της βλάστησης, εντός των ορίων απαλλοτρίωσης, για την κανονική και ασφαλή διεξαγωγή
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της κυκλοφορίας, αφού οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που σημειώθηκαν και στον Νομό
Πρέβεζας είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση μικροκαταπτώσεων, σε πολλά σημεία επί της ως
άνω οδού, ενώ τα προϊόντα αυτών παρασύρθηκαν από τα νερά και έφραξαν τα φρεάτια
απορροής τους, με αποτέλεσμα να διέρχονται ανεξέλεγκτα και πολλές φορές κάθετα της εθνικής
οδού, ευνοώντας με τον τρόπο αυτό τις συνθήκες πρόκλησης ατυχήματος, ενώ επιπλέον, η
άνοδος της θερμοκρασίας που ακολούθησε προκάλεσε απότομη ανάπτυξη της βλάστησης,
παράπλευρα της οδού, δυσκολεύοντας κατά πολύ την ορατότητα των διερχόμενων οδηγών.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/573/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 30ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη μισθοδοσία εποχικού προσωπικού
(κτηνιάτρου) στο πλαίσιο εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
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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 τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 2/4/22-02-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5251/02-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
752/02-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται
την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, ανά
Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2021, όπως
εμφανίζεται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση της κατωτέρω δαπάνης και τη διάθεση της απαιτούμενης, ανά
Ε.Φ. και ΚΑΕ πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2021, όπως αναλυτικά
αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής:
Α/Α

Ε.Φ.

ΚΑΕ

1

292

9459.01.000.01

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Δαπάνες μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού (κτηνιάτρου)
στα πλαίσια εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου από 21-042021 έως 31-12-2021 (παράταση σύμβασης)

ΠΟΣΟ
22.000,00€

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/574/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 31ο
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού της
Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
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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 τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 2/4/22-02-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε.
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5549/07-042021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 797/07-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και τη
διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος του προϋπολογισμού
της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2021, όπως εμφανίζεται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω δαπάνης και τη διάθεση της απαιτούμενης, ανά
Ε.Φ. και ΚΑΕ πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2021, όπως αναλυτικά
αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ
(Ποσό με
ΦΠΑ) €

ΕΦ

ΚΑΕ

Επισκευή και
αναβάθμιση
ποδηλάτων

Παροχή υπηρεσιών επισκευής, ρύθμισης και
αναβάθμισης ποδηλάτων στο πλαίσιο υλοποίησης
του Έργου “ADRIMOB”

600,00 €

072

0899.01

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/575/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 32ο
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-12-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση - αποκατάσταση κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός του Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας»,
προϋπολογισμού € 268.487,80 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 28/1928/06-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η
διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της
Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – αποκατάσταση - κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός του
Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 268.487,80 € με ΦΠΑ, με τους όρους
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 5368/02-11-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την
μελέτη του έργου, όπως αυτή συντάχθηκε ελέγχθηκε θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ.
153993/5308/29-10-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και με δαπάνη η
οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.017.01 του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την με α/α 842 και αριθμ. πρωτ.
33360/1074/03-03-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με α/α καταχώρησης 830 στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. Επίσης
εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Πρέβεζας.
6. Την αριθμ. 30/2038/19-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε
η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους
των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 05-11-2020
κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ.
7. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 2/4/2202-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
8. Την αριθμ. 1/61/11-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από
11-12-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α
Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 93707, που διενεργήθηκε την 11-12-2020 για την κατασκευή του έργου Π.Ε.
Πρέβεζας «Συντήρηση – αποκατάσταση - κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός του
Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 268.487,80 € με ΦΠΑ, σε βάρος των
πιστώσεων του του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.017.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου /
Π.Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με το οποίο, αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας
«Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε με δ.τ. ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε.», οι οποίος προσέφερε μέση έκπτωση τριάντα
επτά και είκοσι δύο επί τοις εκατό (37,22 %) και προσφερόμενο ποσό 135.933,31€ (χωρίς ΦΠΑ).
9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1352/07-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 790/07-042021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από
03-03-2021 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του
θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που
καθορίζονται στη διακήρυξη, βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη και εισηγείται την κατακύρωση
της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε με δ.τ. ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε.», οι οποίος
προσέφερε μέση έκπτωση τριάντα επτά και είκοσι δύο επί τοις εκατό (37,22 %) και προσφερόμενο
ποσό 135.933,31 € (χωρίς ΦΠΑ).
10.

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

Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 03-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας για την
σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), που
διενεργήθηκε στις 11-12-2020, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 93707, για την κατασκευή του έργου της
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Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – αποκατάσταση - κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός του
Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 268.487,80 € με ΦΠΑ, σε βάρος των
πιστώσεων του του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.017.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Πρέβεζας οικ. έτους 2021,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα
την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε με δ.τ. ΙΡΙΣ
ΕΡΓΩ Ε.Ε.».
Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος
 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
που διενεργήθηκε στις 11-12-2020, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση –
αποκατάσταση - κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός του Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε.
Πρέβεζας», προϋπολογισμού 268.487,80 € με ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα «Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε
με δ.τ. ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε.», οι οποίος προσέφερε μέση έκπτωση τριάντα επτά και είκοσι δύο επί τοις εκατό
(37,22 %) και προσφερόμενο ποσό 135.933,31 € χωρίς ΦΠΑ (168.557,30 € με ΦΠΑ), σύμφωνα με το
από 11-12-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 1/61/11-012021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 03-03-2021 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 οριστικό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση
«Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε με δ.τ. ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε.» την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, στο ποσό των 168.557,30 € με ΦΠΑ και με δαπάνη η οποία θα
βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.017.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου /
Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 337 και αριθμ. πρωτ. 6309/343/19-01-2021
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με α/α καταχώρησης 359 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας.
 Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του
Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση
της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με
ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα
επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης
που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη
της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (2Ο )
ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη του έργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση κατασκευή
πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός του Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε.
Πρέβεζας».

Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, σήμερα την 3η Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
π.μ. οι:
1. Χαράλαμπος Μπούρας, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Πρόεδρος
2. Ιωάννης Καμπέρης, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, ως μέλος
3. Αθανάσιος Σακκάς, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, υπάλληλος ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ως μέλος
της επιτροπής διαγωνισμού που συστάθηκε με την με αρ. 30/2038/19-11-2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: ΩΙ387Λ9-ΞΛ3), μετά το από 05-11-2020 αποτέλεσμα κλήρωσης του
ΜΗΜΕΔ, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, προκειμένου να
ολοκληρώσουμε το από 11-12-2020 πρακτικό της δημοπρασίας του παραπάνω έργου.
Έχοντας υπόψη:
1. Την με αρ. 1/61/11-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία
εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού της
11-12-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέματος, κατά την οποία, προσωρινός
μειοδότης αναδείχθηκε η «Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε.», με μέση έκπτωση τριάντα επτά
και είκοσι δύο επί τοις εκατό (37,22%) και προσφερόμενο ποσό 135.933,31 € χωρίς Φ.Π.Α.
2. Το αρ. πρωτ. 5333/104/18-01-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. κοινοποίησης της αριθ. 1/61/11-01-2021

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.
3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο από τη

διακήρυξη χρονικό διάστημα.
4. Το αρ. πρωτ. 12958/224/02-02-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. προς την «Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ.

ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε.», για την υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της
διακήρυξης.
5. Τα από 08/02/2021 δικαιολογητικά που ανέβασε στο ΕΣΗΔΗΣ και που υπέβαλε στη ΔΤΕ ΠΕ Πρέβεζας με αρ.

πρωτ. 18415/304/11-02-2021.
η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης και τα βρήκε
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης.
Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην «Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ
Ε.Ε.», η οποία προσέφερε μέση έκπτωση τριάντα επτά και είκοσι δύο επί τοις εκατό (37,22 %) στις τιμές του
Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 135.933,31 € χωρίς ΦΠΑ (168.557,30 € με ΦΠΑ).
Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του από 11-12-2020 πρακτικού δημοπρασίας.
Πρέβεζα, 03/03/2021
Η Επιτροπή
1.
Χαράλαμπος Μπούρας
2.

Ιωάννης Καμπέρης

3.

Αθανάσιος Σακκάς
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/576/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 33ο
Έγκριση του από 22-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-03-2021
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου
της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα σήμανσης και ασφάλειας επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου
Πρέβεζας», προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
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Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 14/815/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα σήμανσης και ασφάλειας
επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 130.000,00 με ΦΠΑ.,
με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1962/02-06-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας
και σύμφωνα με την μελέτη του έργου, όπως αυτή συντάχθηκε ελέγχθηκε θεωρήθηκε και
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 65881/1954/02-06-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ
071.9771.01.016.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ.
έτους 2020, σύμφωνα με την με α/α 841 και αριθμ. πρωτ. 33361/1075/03.03.2020 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης, με α/α καταχώρησης 829 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. Επίσης εγκρίθηκε η
δημοπράτηση του έργου βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Π.Ε. Πρέβεζας.
6. Την αριθμ. 16/971/29-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος,
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως
προέκυψαν από την από 05-06-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από
το ΜΗΜΕΔ.
7. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 2/4/22-02-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
8. Την με α/α 336 & αριθμ. πρωτ. 6302/342/19-01-2021 (ΑΔΑ:6ΖΓΧ7Λ9-ΜΗΕ) απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση της δαπάνης, σε βάρος των πιστώσεων
του ΕΦ 02.04.071.9771.01.016.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε.
Πρέβεζας, οικ. έτους 2021, καταχωρημένη με α/α 358 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας.
9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1236/01-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
745/01-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει
προς έγκριση, το από 22-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 22-03-2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
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με το οποίο, προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ με ποσό προσφοράς 53.179,65 € (χωρίς ΦΠΑ) και
μέση έκπτωση Εμ = 49,27 %.
10. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 22-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας
για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 136725, που διενεργήθηκε την 22-03-2021 για
την κατασκευή του έργου Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα σήμανσης και ασφάλειας επί του Επαρχιακού
οδικού δικτύου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 130.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων
του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.016.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Πρέβεζας οικ. έτους 2021, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί
αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, αναδεικνύεται προσωρινός
μειοδότης ο οικονομικός φορέας ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ με ποσό προσφοράς
53.179,65 € χωρίς ΦΠΑ και μέση έκπτωση Εμ = 49,27 %, όπως αναλύεται κατωτέρω, ως εξής:
Δαπάνη Εργασιών
39.170,00 €
ΓΕ & ΟΕ Εργασιών 18%
7.050,60 €
Απρόβλεπτα 15%
6.933,09 €
Αναθεώρηση
25,96 €
Συνολική Δαπάνη
53.179,65 € (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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρέβεζα 22/03/2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«Έργα σήμανσης και ασφάλειας επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου
Πρέβεζας»

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στην Πρέβεζα, την 22.03.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1000π.μ., η Επιτροπή
διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
έργου με τίτλο: «Έργα σήμανσης και ασφάλειας επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου
Πρέβεζας». προϋπολογισμού 104.838,71 € (χωρίς Φ.Π.Α.) , η οποία συγκροτήθηκε με την
αριθ. 16/971/29.06.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου , μετά
το από 05-06-2020 αποτέλεσμα της κλήρωσης ΜΗΜΕΔ και αποτελείται από τους:
1) Νικόλαος Κατσάνος, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Περιφέρεια Ηπείρου ,ως πρόεδρο,
2) Ιωάννης Μήτρου, Τ Ε Μηχ/γων Μηχανικών , υπάλληλο του Δήμου Πάργας , ως μέλος
3) Ειρήνη Σκούρα , ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο του Δήμου Ζηρού, 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: 136725) 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: 21PROC008152960 2021-02-17).
Διαπιστώθηκε ότι υπέβαλλαν προσφορές επτά (7) οικονομικοί φορείς, ως εξής
(σύμφωνα με το χρόνο υποβολής):
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Α/Α
1

Επωνυμία προσφέροντα

Χρόνος υποβολής προσφοράς

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ
MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο MAYCON HELLAS
CONSTRUCTION COMPANY S.A.

12/03/2021 14:19:00

3

ΣΑΚΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14/03/2021 10:41:53

14/03/2021 10:41:53

4

ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

15/03/2021 08:52:30

5

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15/03/2021 09:04:38

15/03/2021 09:04:38

6

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ

15/03/2021 09:20:24

7

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΡ. ΖΩΤΟΣ Ε.Δ.Ε.

15/03/2021 09:27:49

2

ΤΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

12/03/2021 16:48:01

Την προκαθορισμένη ώρα η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά»
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των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και παρήχθη ο παρακάτω πίνακας συμμετεχόντων κατά
σειρά μειοδοσίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ
Α/Α

Α/Α Κατάθεσης

1

186834

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ

49,27 %

2

186833

ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

46,00%

184145

3

Επωνυμία Προσφέροντα

MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο
MAYCON HELLAS CONSTRUCTION
COMPANY S.A.

Ποσοστό

44,00 %

44,00 %
186808

ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

36,73 %

5

184928

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΡ. ΖΩΤΟΣ Ε.Δ.Ε.

35,27 %

6

186831

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

23,36 %

7

186658

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ

17,64 %

4

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:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Α/Α

Επωνυμία Προσφέροντα

Αξιολόγηση προσφοράς

1

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ

Παραδεκτή προσφορά

2

ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Παραδεκτή προσφορά

3

MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο
MAYCON HELLAS CONSTRUCTION
COMPANY S.A.

Παραδεκτή προσφορά

44,00 %

4

ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Παραδεκτή προσφορά

5

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΡ. ΖΩΤΟΣ Ε.Δ.Ε.

Παραδεκτή προσφορά

6

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Παραδεκτή προσφορά

7

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ

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

Α/Α

Α/Α Κατάθεσης

Επωνυμία Προσφέροντα

Ποσοστό

1

186834

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ

49,27 %

2

186833

ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

46,00%

184145

3

MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο
MAYCON HELLAS CONSTRUCTION
COMPANY S.A.

44,00 %

44,00 %
186808

ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

36,73 %

184928

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΡ. ΖΩΤΟΣ Ε.Δ.Ε.

35,27 %

4

5
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6

186831

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

23,36 %

7

186658

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ

17,64 %

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει την σύνταξη του Πρακτικού 1, εισηγείται την
ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη με την επωνυμία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ
ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ με ποσό προσφοράς 53.179,65 € (χωρίς ΦΠΑ) και μέση έκπτωση Εμ = 49,27
%, 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
ΓΕ & ΟΕ Εργασιών 18%
Απρόβλεπτα 15%
Αναθεώρηση
Συνολική Δαπάνη

39.170,00 €
7.050,60 €
6.933,09 €
25,96 €
53.179,65 € (χωρίς ΦΠΑ)

Το παρόν Πρακτικό 1 εκδόθηκε σε τρία αντίγραφα.

Πρέβεζα 22/03/2021
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Πρόεδρος

Το Μέλος

Το Μέλος

1) ) Νικόλαος Κατσάνος

2) ) Ιωάννης Μήτρου

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/577/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 34ο
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την έκδοση
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή των προβλεπόμενων τελών του
τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ) και ελέγχου ταχογράφων της Π.Ε. Πρέβεζας, για το
έτος 2021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
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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
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο

θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1237/05-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
754/05-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«…..Έχοντας υπόψη: ….
6. Την αριθμ. 37566/5116/10/29-12-2011 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους σε
συμμόρφωση με τις οδηγίες 2009/40 ΕΚ και 2010/48 ΕΕ. (ΦΕΚ 87/Β/2012).
Τις διατάξεις του Π.Δ. 136/1998 «Περιορισμοί έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής και ευθύνες
υπολόγων» (ΦΕΚ 107/Α/1998).
Τις διατάξεις του Π.Δ. 97/2011 «Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής» (ΦΕΚ
232/Α/2011).
Το με αριθ. πρωτ. 2/91085/0026/09-12-2011 έγγραφο της 26ης Δ/νσης Συντ/σμού & Ελέγχου Εφαρμογής
Δημοσιονομικών Διατάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την
προθεσμία απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)».
Τις διατάξεις των άρθρων 100-103 του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως τροποποιήθηκαν,
συμπληρώθηκαν και ισχύουν.
Την αριθ. 16/69/17-12-2020 (ΑΔΑ:68ΥΥ7Λ9-1ΛΦ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2021, της Περιφέρειας
Ηπείρου και χαρακτηρίστηκε ο ΚΑΕ 0899.01, στον Ε.Φ. 072, ως δεκτικός εκδόσεως Χ.Ε.Π.
Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π. Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021.
Την υποχρέωση τεχνικού έλεγχο των οχημάτων της Π. Ε. Πρέβεζας κατά το έτος 2021.
Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 10388/478/1-4-2021 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής
Δαπανών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει η διαθέσιμη πίστωση
συνολικού ποσού 548,60€ στον Προϋπολογισμό της ΠΕ Πρέβεζας, για την πραγματοποίηση της αιτούμενης δαπάνης.
Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη δαπάνη από τη φύση της δεν επιτρέπει την τήρηση των διατυπώσεων της τακτικής
δημοσιολογιστικής διαδικασίας. Ειδικότερα για την πληρωμή των προβλεπόμενων τελών του τεχνικού ελέγχου
οχημάτων (ΚΤΕΟ) της Π.Ε. Πρέβεζας, για το έτος 2021, δεν είναι δυνατή η τήρηση της διαδικασίας έκδοσης τακτικών
χρηματικών ενταλμάτων, καθότι τα σχετικά παράβολα απαιτείται να προπληρώνονται

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, καθώς και τη διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, ποσού 548,60€ σε
βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0899.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας,
οικ. έτους 2021, για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), στο όνομα της Νάση
Βαρβάρας του Δημητρίου, υπαλλήλου της ΠΕ Πρέβεζας -ΙΔΑΧ (κατηγορίας ΔΕ, με βαθμό Α΄ &
ΑΦΜ:101354491), προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή των προβλεπόμενων τελών του τεχνικού
ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ) της Π.Ε. Πρέβεζας, για το έτος 2021 και του ελέγχου ταχογράφων. Τα στοιχεία
των οχημάτων καθώς και η απαιτούμενη δαπάνη ανά όχημα αναφέρονται στους κατωτέρω πίνακες: ……».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση συνολικής δαπάνης ποσού 548,60 € και τη διάθεση της
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ
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0899.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2021, για την έκδοση χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής, στο όνομα της Νάση Βαρβάρας του Δημητρίου, υπαλλήλου της ΠΕ
Πρέβεζας - ΙΔΑΧ (κατηγορίας ΔΕ, με βαθμό Α΄ & ΑΦΜ: 101354491), προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η πληρωμή των προβλεπόμενων τελών του τεχνικού ελέγχου οχημάτων
(ΚΤΕΟ) της Π.Ε. Πρέβεζας και του ελέγχου των ταχογράφων για το έτος 2021, όπως αναλυτικά
αναφέρεται στους κατωτέρω πίνακες, ως εξής:
Ι.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
(Διενεργείται από το Ι.ΚΤΕΟ Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. καθώς και από το ΚΤΕΟ της Π.Ε.
Ιωαννίνων)
Α/Α

Αριθμός
Κυκλ/ρίας

Είδος
Οχήματος

Εργοστάσιο κατασκευής –
Τύπος- Κυβισμός

1
2
3
4

ΚΗΥ 9994
ΚΗΥ 7978
ΚΗΥ 7963
ΚΗΥ 7998

AUDI A6 1781cc
ΤΟΥΟΤΑ COROLLA 1587cc
ΤΟΥΟΤΑ COROLLA 1587cc
NISSAN

5

ΚΗΥ 7993

MERCEDES 2629

5-10-2021

65,00

6

ΚΗΙ 8342

BMC 938 6 X 4

5-10-2021

65,00

7
8

ΚΗΙ 8345
ΚΗΙ 8346

FIAT PANDA
FIAT PANDA

5-10-2021
5-10-2021

34,00
34,00

9

KHH 4291

Επιβατικό
Επιβατικό
Επιβατικό
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
Φορτηγό
(Ανατρεπόμενο)
Φορτηγό
(Ανατρεπόμενο)
Επιβατικό
Επιβατικό
Επιβατικό
(Πολλαπλής
χρήσης)

Ημ/νία
Διενέργειας
Τεχνικού
Ελέγχου
19-6-2021
23-9-2021
23-9-2021
23-9-2021

MERCEDES

12-12-2021

34,00

Απαιτούμενη Δαπάνη
(μετά τη μείωση 15 %)
34,00
34,00
34,00
4,00

ΙΙ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ (2021)
(Διενεργείται από εξουσιοδοτημένα ιδιωτικά συνεργεία)
Α/Α

Αριθμός
Κυκλ/ρίας

1

ΚΗΥ 7993

3

ΚΗΙ 8342

Είδος
Οχήματος
Φορτηγό
(Ανατρεπόμενο)
Φορτηγό
(Ανατρεπόμενο)

Εργοστάσιο κατασκευής –
Τύπος- Κυβισμός

Απαιτούμενη Δαπάνη

MERCEDES 2629

49,60

BMC 938 6 X 4

124.00

.……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/578/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 35ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας, για την
ανανέωση της σύμβασης ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.
στην Π.Ε. Πρέβεζας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 2/4/2202-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της
Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1584/05-04-2021
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 761/05-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία
η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη: …
15. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου «Κατεπείγοντα ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου
16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

τομέα» της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID- 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/τ. Α’/30-03-2020).
Τις διατάξεις του άρθρου τριακοστού έκτου «Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της Π.Υ.Σ
33/2006» της από 13-04-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 84/τ. Α’/13-04-2020).
Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/2017 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των δικαιολογητικώνεφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν.4440/2016…» (ΦΕΚ 272/τ.Β΄/6-2-2017).
Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./4/30805/13-01-2020 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της
ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α’), όπως ισχύει, με θέμα: «Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης τριάντα
(30) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Κτηνιατρικού, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης
στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, για το
Πρόγραμμα Εμβολιασμού της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων». Την υπ’ αριθ. 1328/39509/05-02-2020 (ΑΔΑ:6Ν9Η4653ΠΓ-561) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων περί κατανομής προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
μέχρι ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης για την κάλυψη αναγκών των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας που εφαρμόζουν το Πρόγραμμα του Εμβολιασμού
κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών.
Την υπ’ αριθ. 130433/16-12-2019 (ΦΕΚ Β’ 4749) απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων με θέμα: «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2019,
χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων έτους 2020 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων».
Την υπ’ αριθ. 135006/24-12-2019 (ΑΔΑ:610Μ46ΜΤΛΡ-ΛΚ3) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων σύμφωνα με την οποία το έργο: «Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη
εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού
κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο
εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το 2020» εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 με κωδικό έργου 2019ΣΕ08220010 της ΣΑΕ082/2.
Την υπ’ αριθ. 3/04-03-2020 (ΑΔΑ:69ΠΓ7Λ9-ΚΗΓ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ηπείρου
με θέμα: «Πρόσληψη ενός (1) Π.Ε. Κτηνιάτρου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, μέχρι ένα (1) έτος, με δυνατότητα
ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης ως το τέλος του Προγράμματος ‘Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους Δερματίτιδας
των Βοοειδών’ της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας.
Την αριθ. 103531/3709/31-08-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με την οποία
προσλήφθηκε ένα (1) άτομο, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στην
εφαρμογή του προγράμματος «Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών» της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι 0109-2020 και για τη διάρκεια ισόχρονη με την διάρκεια του εκτελουμένου προγράμματος έως 20/04/2021.
Την υπ’ αριθ. 3025/355910/21-12-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Έγκριση δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται για
την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης
του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο
πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2021» (ΦΕΚ 5731/τ. Β΄/28-12-2020).
Το υπ’ αριθ. 224/3644705-02-2021 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα:
«Διαβίβαση Υπουργικής Απόφασης έγκρισης , κατανομής και διάθεσης ποσού για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας
του εποχικού προσωπικού του ΥΠΑΑΤ και ΔΑΟΚ – εξυγίανση ζωικού κεφαλαίου» , σύμφωνα με το οποίο τα ποσά,
σύμφωνα με τους επιμέρους πίνακες κατανομής της υπουργικής απόφασης, αφορούν την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας
του προσωπικού, που είτε εργάζεται ήδη είτε θα προσληφθεί από ΥΠΑΑΤ και από τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των
Περιφερειών και τις κατά Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές.
Την υπ’ αριθ. 222/35108/04-02-2021 (ΑΔΑ:ΨΟΒΗ4653ΠΓ-ΝΕΠ) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων με θέμα: « Έγκριση, κατανομή και διάθεση ποσού για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού
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που προσλαμβάνεται από το ΥΠΑΑΤ και τοποθετείται στις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του
ΥΠΑΑΤ και του προσωπικού που προσλαμβάνεται από τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών και τις κατά
Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές, για την κάλυψη των εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων
αναγκών, στο πλαίσιο εκτέλεσης και εφαρμογής των προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου και των
έκτακτων και άλλων επιβαλλόμενων κτηνιατρικών μέτρων που προκύπτουν από αυτά, για το έτος 2021».
26. Το υπ’ αριθ. 2240/38516/08-02-2021 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα:
Επίσπευση διαδικασιών για την πληρωμή του προσωπικού που προσλαμβάνεται από τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής
των Περιφερειών και τις κατά Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές, για την κάλυψη των εποχικών ή άλλων
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. ΝΕΟ
27. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 42602/1514/31-03-2021 βεβαίωση της Προϊσταμένης του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής
Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας περί της ύπαρξης πίστωσης για την
κάλυψη δαπάνης ανανέωσης της σύμβασης ενός (1) ΠΕ Κτηνιάτρου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ως το τέλος του 2021.
28. Την αναγκαιότητα ανανέωσης της σύμβασης εργασίας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, που απασχολείται για την κάλυψη αναγκών στην εφαρμογή του Κοινοτικού Προγράμματος «Εμβολιασμοί
κατά της Οζώδους Δερματίτιδας» για το έτος 2021, ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του συνόλου της δράσης
που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα.
29. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π. Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2021, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας ενός (1)
ατόμου, που θα ανανεωθεί η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων για την
κάλυψη εποχικών ή περιοδικών αναγκών στην εφαρμογή του Προγράμματος Εμβολιασμών κατά της Οζώδους Δερματίτιδας
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για χρονικό διάστημα από
την επομένη της λήξης της προηγούμενης σύμβασής του, ήτοι 21-04-2021 έως την έως 31-12-2021.
Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ως ακολούθως: …
(ΠΙΝΑΚΑΣ). …».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίησης δαπάνης και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, όπως αναλυτικά
αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας έτους 2021, για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας ενός
(1) ατόμου, του οποίου θα ανανεωθεί η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων για την κάλυψη εποχικών ή περιοδικών αναγκών στην εφαρμογή του
Προγράμματος Εμβολιασμών κατά της Οζώδους Δερματίτιδας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για χρονικό διάστημα από την επομένη της λήξης
της προηγούμενης σύμβασής του, ήτοι 21-04-2021 έως την έως 31-12-2021, ως εξής:
Υπηρεσία

Ειδικότητα

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

Ε.Φ. ΚΑΕ

Ποσό έτους 2021

Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής
Π.Ε. Πρέβεζας

ΠΕ
Κτηνιάτρων

Από 21-04-2021 έως 31-12-2021

1

292.9459.01
.000.01

10.452,40

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/580/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 37ο
Διόρθωση της αριθμ. 9/486/22-03-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί
έγκρισης τροποποίησης δρομολογίων μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας
σχολικού έτους 2020-2021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
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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
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) την υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013)
Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις αυτής καθώς και την υπ’ αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ
4217/26-9-2018).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 33 «Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2020-2021» του

Ν.4713/2020 (ΦΕΚ 147 Α/29-7-2020) «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και
άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
6. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την

οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 2/4/22-02-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
7. Την αριθμ. 9/486/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης

τροποποίησης δρομολογίων μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας σχολικού
έτους 2020-2021 και διόρθωσης της αριθμ. 20/1291/07-08-2020 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής.
8. Την εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα

(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 425/07-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 794/0704-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη: …..
5. Τις αριθμ. 2548/157/11-1-2021 & 2552/158/11-1-2021 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης (δέσμευση της
πίστωσης) για την πραγματοποίηση της δαπάνης, καταχωρημένες στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας με α/α 110 και 111 αντίστοιχα.
6. Την αρ. 9/486/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα «Έγκριση
τροποποίησης δρομολογίων μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας σχολικού έτους 2020-2021.».
Στην αρ. 9/486/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου στον πίνακα γ. (σελίδα
250 του πρακτικού) η ορθή περιγραφή του τροποποιημένου δρομολογίου του μεταφορέα Καλογήρου Αγλαΐα
δεν είναι «Λούρος (στην Εθνική οδό) ανταπόκριση ΚΤΕΛ – Ν. Ωρωπός - Θεσπρωτικό (μόνο» όπως
εσφαλμένα αναγράφεται. Το σωστό τροποποιημένο δρομολόγιο είναι « Καστροσυκιά - Χειμαδιό (μόνο
επιστροφή 15:15)» (όπως αναφέρεται στη σελίδα 249 του πρακτικού στην περιγραφή της τροποποίησης)
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Τη διόρθωση της αρ. 9/486/22-03-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου στον γ.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΝΕΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2019 ως
«Καστροσυκιά - Χειμαδιό (μόνο επιστροφή 15:15)»
γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΝΕΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2019 …
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναγράφονται στην αρ. 9/486/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
…».
9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει την διόρθωση της αριθμ. 9/486/22-03-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως
προς την περιγραφή του δρομολογίου του Πίνακα (γ) τροποποιήσεων δρομολογίων νέου
διεθνούς διαγωνισμού 2019, ως εξής:

Α/Α
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ –
ΕΔΡΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ)

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(Χωρίς Φ.Π.Α.)

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
(επί της %)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΒΑΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(χωρίς ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ –
ΕΔΡΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ)

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(Χωρίς Φ.Π.Α.)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
(επί της %)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΒΑΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωρίς ΦΠΑ)

γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΝΕΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2019

84

παραλία Βράχου Λυγιά
(ανταπόκριση με
μισθωμένο) πρωί μεσημέρι

19,85

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
ΑΓΛΑΪΑ

0%

19,85

Καστροσυκιά Χειμαδιό (μόνο
επιστροφή 15:15)

19,65

0%

19,65



Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθμ. 9/486/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως έχει.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/581/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 38ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια στηθαίων για αντιμετώπιση άμεσων αναγκών στο Ε.Ο.Δ. Πρέβεζας Ηγουμενίτσας».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 3873/01-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 771/06-04-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη…
1 Της συνεχείς οχλήσεις τόσο της Τροχαίας Πρέβεζας όσο και της της Τροχαίας Ηγουμενίτσας αλλά και μετά
από αυτοψία υπαλλήλου της υπηρεσίας στο εθνικό οδικό δίκτυο της παραλιακής Πρέβεζας –Ηγουμενίτσας
διαπιστώθηκε ότι πολλά στηθαία έχουν υποστεί στρεβλώσεις και καταστροφές λόγω πρόσκρουσης οχημάτων
σε αυτά .Για το λόγω αυτό κρίνεται απαραίτητο η προμήθεια στηθαίων για την επισκευή και αντικατάσταση
των υφισταμένων στηθαίων ασφαλείας.
2. Την με αριθμ. : 33786/1283/11-03-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης
πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Προμήθεια στηθαίων
,πινακίδων εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013 ΕΠ
03000015)».Του υποέργου «Προμήθεια στηθαίων για αντιμετώπιση άμεσων αναγκών στο Ε.Ο.Δ. ΠρέβεζαςΗγουμενίτσας». προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.).
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Προμήθεια στηθαίων για
αντιμετώπιση άμεσων αναγκών στο Ε.Ο.Δ. Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας». ΕΡΓΟ: «Προμήθεια στηθαίων,
πινακίδων εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013 ΕΠ 03000015)
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000001.προϋπολογισμού 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.). …».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000001 και τίτλο
«Προμήθεια στηθαίων, πινακίδων εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 20142016 (π.κ 2013 ΕΠ 03000015)», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια
στηθαίων για αντιμετώπιση άμεσων αναγκών στο Ε.Ο.Δ. Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας», βάσει της σχετικής
μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου,
δεδομένου ότι αφορά στην προμήθεια στηθαίων ασφαλείας για την επισκευή και αντικατάσταση των
υφισταμένων, στο εθνικό οδικό δίκτυο της παραλιακής Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας, αφού πολλά από αυτά
έχουν υποστεί στρεβλώσεις και καταστροφές, λόγω πρόσκρουσης οχημάτων σε αυτά.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι πρέπει να γίνει καταγραφή και
συνολική προμήθεια στηθαίων, με διενέργεια διαγωνισμού, για την κάλυψη των αναγκών του εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/582/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 39ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός παραλιακής οδού από Φραξήλα προς Μονολίθι για
βελτίωση ορατότητας (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
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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 τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 5177/06-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
777/06-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1. Ότι, σαν αποτέλεσμα των κακών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν και στην ευρύτερη περιοχή του Ν.
Πρέβεζας ήταν η εκδήλωση μικροκαταπτώσεων, τα προϊόντα των οποίων παρασύρθηκαν από τα νερά και
‘έφραξαν’ τεχνικά και επενδεδυμένες ή χωμάτινες τάφρους. Αποτέλεσμα αυτών τα όμβρια ύδατα να
διέρχονται ανεξέλεγκτα της οδού, ευνοώντας τις συνθήκες πρόκλησης ατυχήματος. Επιπλέον, οι πολλές
βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή, συνετέλεσαν στην απότομη ανάπτυξη
της βλάστησης παράπλευρα της οδού εμποδίζοντας την ορατότητα στα διερχόμενα οχήματα. Απαιτείται
λοιπόν άμεσα ο καθαρισμός της οδού αλλά και των παρακείμενων σε αυτή ρεμάτων, προς αποφυγή
πλημμυρών, καθώς και το κλάδεμα ή η κοπή δέντρων εντός της απαλλοτριωμένης ζώνης, όπου απαιτείται ,
για βελτίωση της ορατότητας και την ασφαλέστερη διέλευση στην οδό.
2. Την με αριθμ. : 45153/1837/06-04-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης
πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001 με υποέργο : «Καθαρισμός παραλιακής οδού από Φραξήλα προς Μονολίθι για βελτίωση
ορατότητας (παροχή υπηρεσιών)».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Καθαρισμός παραλιακής οδού
από Φραξήλα προς Μονολίθι για βελτίωση ορατότητας (παροχή υπηρεσιών)» του έργου : «Συντήρηση –
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.)......…».

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος,
επεσήμανε ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του
υποέργου, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να
μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Καθαρισμός παραλιακής οδού από Φραξήλα προς Μονολίθι για βελτίωση ορατότητας
(παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή κρίνεται απαραίτητος ο καθαρισμός της
ως άνω οδού αλλά και των παρακείμενων σε αυτή ρεμάτων, για αποφυγή πλημμυρών, καθώς
επίσης και το κλάδεμα ή κοπή δέντρων εντός της απαλλοτριωμένης ζώνης, όπου απαιτείται, για
βελτίωση της ορατότητας και ασφαλέστερη διέλευση στην οδό, αφού οι άσχημες καιρικές
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συνθήκες που επικράτησαν και στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Πρέβεζας είχαν ως
αποτέλεσμα την εκδήλωση μικροκαταπτώσεων, τα προϊόντα των οποίων παρασύρθηκαν από
τα νερά και έφραξαν τεχνικά και επενδεδυμένες ή χωμάτινες τάφρους, τα όμβρια ύδατα να
διέρχονται ανεξέλεγκτα της οδού ευνοώντας τις συνθήκες πρόκλησης ατυχήματος, καθώς
επίσης και την απότομη ανάπτυξη της βλάστησης, παράπλευρα της οδού, εμποδίζοντας την
ορατότητα στα διερχόμενα οχήματα.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/583/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 40ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταπολέμηση κουνουπιών για την
περιοχή Σαγιάδας Θεσπρωτίας για το έτος 2021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
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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 τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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 Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου,
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1693/07-04-2021 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 800/07-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία
η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την καταπολέμηση
κουνουπιών για την περιοχή Σαγιάδας Θεσπρωτίας για το έτος 2021.
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 12.400,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Καταπολέμηση Κουνουπιών για την Περιοχή Σαγιάδας Θεσπρωτίας για το 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/584/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της
αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
46531/796/07-04-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν
οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 41ο
Έγκριση του από 06-04-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση οδών στην περιοχή Σαρακήνικο Πάργας και λήψη ειδικών μέτρων
μετά τις γεωτρήσεις στην περιοχή», προϋπολογισμού € 348.000,00 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν.
4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν.
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/2410-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 8/400/09-03-2021 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 υλοποίηση του υποέργου «Αποκατάσταση οδών στην περιοχή
Σαρακήνικο Πάργας και λήψη ειδικών μέτρων μετά τις γεωτρήσεις στην περιοχή»,
προϋπολογισμού 348.000,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε,
ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 31535/3613/08-03-2021 απόφαση
έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση 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. 3637/08-03-2021 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. 4893/06-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
801/07-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 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 «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. », με ποσό προσφοράς 196.352,48€
χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 30,035 %.
7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως

και στη σχετική αριθμ. 8/400/09-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τοποθετήθηκε
ως εξής: «Έχουμε εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία μας για την εκτέλεση έργων με
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016. Για
το συγκεκριμένο έργο όμως συμφωνούμε λόγω της σοβαρότητας και του επείγοντος της
εκτέλεσής του και της ανάγκης έλευσης τουριστικής περιόδου».
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 06-04-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης,
που διενεργήθηκε στις 30-03-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32
παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 37269/4269/22-03-2021 Πρόσκλησης και λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 8/400/09-03-2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδών στην
περιοχή Σαρακήνικο Πάργας και λήψη ειδικών μέτρων μετά τις γεωτρήσεις στην περιοχή»,
προϋπολογισμού 348.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου
με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,
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
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αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της
διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», β)
«ΑΡΛΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.» και γ) «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον
έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των
δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των
οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά
μειοδοσίας, βάσει της προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της
διαπραγμάτευσης.
Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα
«ΟΔΟΚΑΤ Α.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 «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», με ποσό προσφοράς 196.352,48 € χωρίς
Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 30,035 %.
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης



Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδών στην περιοχή Σαρακήνικο Πάργας και
λήψη ειδικών μέτρων μετά τις γεωτρήσεις στην περιοχή», προϋπολογισμού 348.000,00 με ΦΠΑ, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», με ποσό προσφοράς 196.352,48 € χωρίς
Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 30,035 % και



Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», και
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 196.352,48
€ χωρίς Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου».



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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Διαγωνισμού με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την
τιμή, κατά το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 95, παρ. 2α, του
Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του έργου «
Αποκατάσταση οδών στην περιοχή Σαρακήνικο Πάργας και λήψη ειδικών μέτρων
μετά τις γεωτρήσεις στην περιοχή », προϋπολογισμού 348.000,00€ με Φ.Π.Α..
Στα Ιωάννινα, την 30-03-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1. Μπλιθικιώτη Μαρινέλα , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως πρόεδρος
2. Κολιός Νικόλαος , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος
3. Κερομύτη Αγνή, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας και
σύμφωνα με:
- Την υπ. αριθμ. 31384/1194/08-03-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί
εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ
2018ΕΠ53000001.
- Την υπ. αριθμ. 8/400/09-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Ηπείρου, έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016 για το έργο «
Αποκατάσταση οδών στην περιοχή Σαρακήνικο Πάργας και λήψη ειδικών
μέτρων μετά τις γεωτρήσεις στην περιοχή »,
- Την υπ. αριθμ. 37269/4269/22-03-2021 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης
σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.
- Το από 26-03-2021 Πρακτικό κλήρωσης για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών
μελών της επιτροπής διαγωνισμού.
Συγκεντρωθήκαμε στο γραφείο 346 της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να
διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό.
Μετά το πέρας που τάχθηκε από την πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης ως
χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών χωρίς να εμφανισθεί ενδιαφερόμενος, και αφού
διαπιστώθηκε ότι είχαν κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας τρεις (3) προσφορές,
η Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.
Εν συνεχεία Ακολούθως όλοι οι φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την
Επιτροπή και καταχωρήθηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1.
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Α/Α
1
2
3

Αρ. πρωτ/ημερομηνία
41788/4774/30-03-2021
41790/4775/30-03-2021
41794/4778/30-03-2021

Επωνυμία προσφέροντα
ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.
ΑΡΛΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.
ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.

Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 37269/4269/22-03-2021 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 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
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και ο έλεγχος ομαλότητας. Ακολούθως οι προσφορές
καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη
οικονομική προσφορά (Πίνακας 2 ).
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Σειρά
κατάταξης
μειοδότη
1ος
2ος
3ος

Επωνυμία Οικονομικού ΦορέαΕργοληπτικής Επιχείρησης
ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.
ΑΡΛΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.
ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.

Ποσό
προσφοράς
χωρίς Φ.Π.Α.

Έκπτωση

196.352,48 €
224.400,55 €
230.730,17 €

30,Ο3
20,04%
17,78

%

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 του (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης)
- ΤΕΥΔ, των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, 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
κατά σειρά μειοδοσίας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Σειρά
κατάταξης
μειοδότη

Επωνυμία Οικονομικού ΦορέαΕργοληπτικής Επιχείρησης

Ποσό
προσφοράς
χωρίς Φ.Π.Α.

Έκπτωση
%

1ος

ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.

196.352,48 €

30,035%

2ος

ΑΡΛΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.

224.400,55 €

20,041

3ος

ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.

230.730,17 €

17,786 %
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Η Υπηρεσία καλεί με το αριθ. Πρωτ. 41788/4774/30-03-2021 έγγραφό της, τον
προσωρινό μειοδότη « ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.» να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών από τη
λήψη της παρούσας, σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε με την παρ. 12.α. του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019, 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.
Στις 06 Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθε σε
συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών που
υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. » με το αριθ. Πρωτ.
42617/4893/31-03-2021 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 « Αποκατάσταση οδών στην περιοχή Σαρακήνικο Πάργας
και λήψη ειδικών μέτρων μετά τις γεωτρήσεις στην περιοχή », στον οικονομικό
φορέα «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. »,ο οποίος είναι προσωρινός μειοδότης με ποσό προσφοράς
196.352,48€ χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 30,035 %.
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή
Διαγωνισμού ως κατωτέρω.
Ιωάννινα 06-04-2021
Η Επιτροπή Διαγωνισμού
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΕΛΑ

ΚΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΕΡΟΜΥΤΗ ΑΓΝΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/585/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1ο
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-01-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση Εγνατίας Οδού με
Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας (Α/Κ ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ.)», προϋπολογισμού 2.650.000,00 € με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1.

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

2.

Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3.

Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
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διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).

5.

Την με αρ. 161306/5187/10-11-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η
διάθεση πίστωσης 2.650.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την εκτέλεση του υποέργου «Σύνδεση Εγνατίας Οδού με
Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας (Α/Κ ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ.)».

6.

Την αριθμ. 30/1967/19-11-2020 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 «Σύνδεση Εγνατίας Οδού με Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας (Α/Κ
ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ.)», προϋπολογισμού 2.650.000,00 € με ΦΠΑ και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ.
14784/10-11-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με
την αριθμ 161519/14847/10-11-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου». Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

7.

Την αριθμ. 35/2208/22-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε
η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους
των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 01-12-2020
κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ και Β) από εκπροσώπους του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τμήμα Ηπείρου), της ΠΕΔΜΕΔΕ (Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου)
και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Ηπείρου, όπως ορίσθηκαν με τους αναπληρωτές τους.

8.

Την αριθμ. 5/255/18-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από
18-01-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-01-2021 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. 94038 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Σύνδεση Εγνατίας Οδού με Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας (Α/Κ ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ.)», προϋπολογισμού
2.650.000,00 € με ΦΠΑ, 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», σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η
εργοληπτική επιχείρηση «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ποσό προσφοράς 997.796,90 €
χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 53,31%.

9.

Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4316/08-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 807/0804-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από
06-04-2021 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από
έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, εισηγείται την ανάθεση του έργου στην εργοληπτική
επιχείρηση «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ποσό προσφοράς 997.796,90 € χωρίς ΦΠΑ
και μέση τεκμαρτή έκπτωση 53,31%.

10.

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

Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 06-04-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-01-2021 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. 94038 για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση Εγνατίας Οδού με Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας (Α/Κ ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ.)»,
προϋπολογισμού 2.650.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου
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με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων
στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην εργοληπτική
επιχείρηση «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ποσό προσφοράς 997.796,90 € χωρίς ΦΠΑ και
μέση τεκμαρτή έκπτωση 53,31%.
Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος


Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 94038, που διενεργήθηκε στις 18-01-2021, για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση Εγνατίας Οδού με Βιοτεχνικό Πάρκο
Θεσπρωτίας (Α/Κ ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ.)», προϋπολογισμού 2.650.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,
στον οριστικό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ποσό
προσφοράς 997.796,90 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 53,31%, σύμφωνα με το από 18-012021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/255/18-02-2021
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 06-04-2021 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 «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των €
997.796,90 χωρίς ΦΠΑ, και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου».



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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
ΜΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
(Α/Κ ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ.)»

ΠΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο ( ΙΙ)
Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών
του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Α/Κ
ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ.)» προϋπολογισμού 2.650.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Σήμερα, στις 06-04-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., η Επιτροπή Διαγωνισμού (εφεξής
Ε.Δ.) του παραπάνω έργου, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 35/2208/22-12-2020 Απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: Ψ5ΟΓ7Λ9-0ΞΓ), συνήλθε σε
συνεδρίαση με παρόντα τα μέλη της:
1.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΣΟΥΛΑΣ, Πολ. Μηχανικός Π.Ε. στο Δήμο Μετσόβου, πρόεδρος

2.

ΣΙΔΕΡΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ, Πολ. Μηχανικός Π.Ε. στο Δήμο Πωγωνίου , αναπληρ. μέλος

3.

ΓΟΓΟΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ, Πολ. Μηχανικός Π.Ε. στη Δ.Τ.Ε./Π.Η. , μέλος

4.

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Τ.Ε Τοπ. Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μέλος

5.

ΤΣΙΓΚΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πολ. Μηχανικός Π.Ε., εκπρόσωπος ΤΕΕ/Τμ. Ηπείρου, μέλος

6.

ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Πολ. Μηχανικός Π.Ε. , εκπρόσωπος ΠΕΔΜΕΔΕ, μέλος

7.

ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Δήμαρχος Φιλιατών, εκπρόσωπος ΠΕΔ Ηπείρου, μέλος

προκειμένου να προβεί στη συνέχιση της διενέργειας του διαγωνισμού με τον έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
για την κατακύρωση της σύμβασης για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα
με την αρ. πρωτ. 171306/15921/02-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007778832 2020-12-04) διακήρυξη
(ορθή επανάληψη).
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία. Έγινε χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 94038.
Έχοντας υπόψη:
 την αριθ. 5/255/18-02-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΟ57Λ9-ΧΓ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
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της Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής
Διαγωνισμού της από 18-12-2020 ανοιχτής διαδικασίας,
 την από 01-03-2021 κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

προς τους συμμετέχοντες, μέσω ΕΣΗΔΗΣ,
 το με αρ. πρωτ. 34959/3981/12-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΗ προς

τον προσωρινό μειοδότη, περί υποβολής δικαιολογητικών για προώθηση της
διαδικασίας κατακύρωσης του αποτελέσματος, που στάλθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ,
 την από 18-03-2021 ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό μειοδότη

(μέσω ΕΣΗΔΗΣ)
 την από 19-03-2021 υποβολή των αντίστοιχων έντυπων δικαιολογητικών (στη Δ/νση

Τεχν. Έργων ΠΗ), με αρ. πρωτ. εισερχόμενου εγγράφου: 37691/4316/19-03-2021.

Η Επιτροπή

αποσφραγίζει τον φάκελο δικαιολογητικών, μονογράφει τα

υποβληθέντα δικαιολογητικά και ύστερα από τον έλεγχο τους, διαπιστώνει ότι:


τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και



τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της
οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του
έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Α/Κ ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ.)»
προϋπολογισμού 2.650.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), στη διαγωνιζόμενη εργοληπτική
επιχείρηση «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , η οποία είναι προσωρινός μειοδότης σύμφωνα
με τον Πίνακα 3 του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι, με ποσό προσφοράς 997.796,90 € χωρίς ΦΠΑ και μέση
τεκμαρτή έκπτωση 53,31%.
Αναλυτικά:
Ποσό Προσφοράς
εργασιών:

729.931,10 €

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:

131.387,60 €

Σύνολο:

861.318,70 €

Απρόβλεπτα 15%:

129.197,81 €

Σύνολο:

990.516,51 €

Αναθεώρηση:

7.280,39 €

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:

997.796,90 €
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Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις πενταπλούν (5) και υπογράφεται από την Επιτροπή
ως κατωτέρω.
Ιωάννινα,

06-04-2021

Η Επιτροπή Διαγωνισμού
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Σιδέρη Ευμορφία
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Δασούλας Βασίλειος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
Γόγολου Ασπασία
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Ανδρεαδάκη Βασιλική
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

Τσιμπίκης Άγγελος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Τσίγκρος Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/586/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της
αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
46531/796/07-04-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν
οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε
για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2ο
Έγκριση του από 08-04-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συλλογή στοιχείων για την οδό από Γέφυρα Μπακόλα Θεσπρωτικό (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση
των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν.
4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν.
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/2410-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 35/2221/22-12-2020 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 υλοποίηση του υποέργου «Άμεση συλλογή στοιχείων για την
οδό από Γέφυρα Μπακόλα - Θεσπρωτικό (παροχή υπηρεσιών)» προϋπολογισμού 74.400,00 €
με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 182068/17142/18-12-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών
τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για
την εκτέλεση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που
προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των
αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 17206/18-12-2020
εισήγηση της υπηρεσίας.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο

θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 5346/08-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
814/08-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 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 «ΜΕΤΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», με ποσό
προσφοράς 57.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 5,00 %.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 08-04-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης,
που διενεργήθηκε στις 01-04-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32
παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 38321/4349/22-03-2021 Πρόσκλησης και λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 35/2221/22-12-2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συλλογή στοιχείων
για την οδό από Γέφυρα Μπακόλα - Θεσπρωτικό (παροχή υπηρεσιών)» προϋπολογισμού 74.400,00
€ με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001
και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής,
και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην
αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της
διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΜΕΤΡΟΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», β) «ΙΡΙΣ Ο.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» και γ) «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος
συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε
στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή
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τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας, βάσει της αρχικής και βελτιωμένης
προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.
Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα
«ΜΕΤΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.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 «ΜΕΤΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», με ποσό
προσφοράς 57.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 5,00 %.
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης





Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συλλογή στοιχείων για την οδό από Γέφυρα Μπακόλα
- Θεσπρωτικό (παροχή υπηρεσιών)» προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», στον οικονομικό φορέα
«ΜΕΤΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», με ποσό προσφοράς 57.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με
ποσοστό έκπτωσης 5,00 % και
Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΜΕΤΡΟΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη
Ηπείρου, στο ποσό των 57.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022».

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι κανένα χαρακτηριστικό
του έργου του θέματος δεν προσιδιάζει στην εφαρμογή της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης του
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 και έπρεπε να μελετηθεί και δημοπρατηθεί με διαδικασία
ανοιχτού διαγωνισμού.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Διαγωνισμού με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την
τιμή, κατά το σύστημα με ενιαία ποσοστά έκπτωσης , του Ν. 4412/2016, για την
επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του έργου « Άμεση συλλογή
στοιχείων για την οδό από Γέφυρα Μπακόλα – Θεσπρωτικό (παροχή υπηρεσιών)
», προϋπολογισμού 74.400,00€ με Φ.Π.Α..
Στα Ιωάννινα, την 01-04-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1. Μπλιθικιώτη Μαρινέλα , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως πρόεδρος
2. Ζιάκκα Βαρβάρα , Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος,
3. Αλεξίου Καλλιόπη , 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. 181995/5922/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί
εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ
2020ΕΠ53000001,
- Την υπ. αριθμ. 35/2221/22-12-2020 (ΑΔΑ : Ω0ΚΗ7Λ9-ΞΥΕ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης
χωρίς προηγούμενη δημοσίευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016
για το έργο «Άμεση συλλογή στοιχείων για την οδό από Γέφυρα Μπακόλα –
Θεσπρωτικό (παροχή υπηρεσιών) »,
- Την υπ. αριθμ. 38321/4394/22-03-2021 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης
σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016,
- Το από 26-03-2021 Πρακτικό κλήρωσης για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών
μελών της επιτροπής διαγωνισμού,
συγκεντρωθήκαμε στο γραφείο 346 της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να
διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό.
Μετά το πέρας που τάχθηκε από την πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης ως
χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών χωρίς να εμφανισθεί ενδιαφερόμενος, και αφού
διαπιστώθηκε ότι είχαν κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας τρεις (3) προσφορές,
η Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.
Εν συνεχεία όλοι οι φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή και
καταχωρήθηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1.
-131-

ΑΔΑ: ΩΧΙΝ7Λ9-4ΣΓ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Α/Α
1
2
3

Αρ. πρωτ/ημερομηνία
43171/4957/01-04-2021
43174/4959/01-04-2021
43205/4961/01-04-2021

Επωνυμία προσφέροντα
ΜΕΤΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
ΙΡΙΣ Ο.Ε ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 38321/4394/22-03-2021 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 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
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και ο έλεγχος ομαλότητας. Ακολούθως οι προσφορές
καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη
οικονομική προσφορά (Πίνακας 2 ).
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Σειρά
κατάταξης
μειοδότη

Επωνυμία Οικονομικού ΦορέαΕργοληπτικής Επιχείρησης

Ποσό
προσφοράς
χωρίς Φ.Π.Α.

Έκπτωση

1ος
2ος
3ος

ΜΕΤΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

58.200,00€
58.800,00€
59.100,00€

3,00%
2,00%
1,50%

ΙΡΙΣ Ο.Ε ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

%

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 του (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης)
- ΤΕΥΔ, των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση τους.
-

Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια
εφαρμογής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ’ εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του
Ν4412/2016,

μετά

την

υπ’αρ.

(43205/4961/01-04-2021)

σχετ(43171/4957/01-04-2021,

43174/4959/01-04-2021) πρόσκληση της Ε.Δ. για υποβολή νέας βελτιωμένης προσφοράς, ο
πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας (αυτός με την μικρότερη προσφορά - μεγαλύτερη προσφερόμενη
έκπτωση) βελτίωσε την προσφερόμενη έκπτωση του από το 3% σε 5% υποβάλλοντας νέα
βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την υπ’αρ. (44317/5081/02-04-2021) αίτησή του.
Ο δεύτερος κατά σειρά μειοδοσίας βελτίωσε την προσφερόμενη έκπτωση του από το
2% σε 3% υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την υπ’αρ. (44319/5082/0204-2021) αίτησή του, ενώ ο τρίτος κατά σειρά μειοδοσίας βελτίωσε την προσφερόμενη έκπτωση
του από το 1,5% σε 2% υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την υπ’αρ.
(44081/5053/02-04-2021) αίτησή του.
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Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον
κατωτέρω Πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν
παραδεκτές κατά σειρά μειοδοσίας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Σειρά
Επωνυμία Οικονομικού ΦορέαΠοσό
Έκπτωση
κατάταξης
Εργοληπτικής Επιχείρησης
προσφοράς
%
μειοδότη
χωρίς Φ.Π.Α.
1ος

ΜΕΤΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Α.Ε.

57.000,00€

5,00%

2ος

ΙΡΙΣ Ο.Ε ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

58.200,00€

3,00%

58.800,00€

2,00%

3ος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Η Υπηρεσία καλεί με το αριθ. πρωτ. 44317/5081/06-04-2021 έγγραφό της, τον
προσωρινό μειοδότη « ΜΕΤΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. » να υποβάλλει εντός
δέκα (10) ημερών από τη λήψη της παρούσας, σε εφαρμογή του άρθρου 103 του
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12.α. του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019,
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.
Στις 08 Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθε
σε συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών που
υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη « ΜΕΤΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Α.Ε.» με το αριθ. πρωτ. 46622/5346/07-04-2021 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 Επ. Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της
σύμβασης του έργου « Άμεση συλλογή στοιχείων για την οδό από Γέφυρα
Μπακόλα – Θεσπρωτικό (παροχή υπηρεσιών) », στον οικονομικό φορέα
«ΜΕΤΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. », με ποσό προσφοράς 57.000,00€ χωρίς
Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 5,00 %.
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επ.
Διαγωνισμού ως κατωτέρω.
Ιωάννινα 08-04-2021
Η

Επιτροπή Διαγωνισμού

Πρόεδρος

Τα μέλη

Μπλιθικιώτη Μαρινέλα

Ζιάκκα Βαρβάρα
Αλεξίου Καλλιόπη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/588/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας της οδού πρόσβασης προς
Καραβοστάσι μετά από πλημμύρες και σύνδεσή της με το επαρχιακό οδικό δίκτυο», αναδόχου
«ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», μέχρι την 30-05-2021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3373/08-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 818/08-04-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«….5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου
υπογράφηκε την 10-07-2020 για ποσό 77.419,35€ χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης
του έργου ορίστηκε σε τέσσερις (04) μήνες και έληξε την 10-11-2020 και με την υπ’ αριθ. 30/1975/19-11-2020
(ΑΔΑ : ΩΙ387Λ9-ΞΛ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 1η
παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 30-03-2021. 7. Με την από 03-03-2021 αίτησή του,
ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 30-05-2021 για
τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
μέχρι την 30-05-2021, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών, την σύνταξη Α.Π.Ε. και το κλείσιμο του
φακέλου εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16.
Και επειδή Ο χρόνος παράτασης έως την 30-05-2021 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού
αντικειμένου της εργολαβίας. Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 65,00% των εργασιών του έργου και απαιτείται
επιπλέον χρόνος για την αποπεράτωσή του, λόγω των συνθηκών της πανδημίας, των καιρικών συνθηκών, αλλά
και του γεγονότος ότι σε τεμνόμενο τμήμα του έργου πραγματοποιεί εργασίες ο Δήμος. Τέλος, απαιτείται
επιπλέον χρόνος την σύνταξη ΑΠΕ και το κλείσιμο του φακέλου της εργολαβίας.
Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο έληξε την 3003-2021 μέχρι την 30-05-2021 και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του
έργου ....».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας της οδού πρόσβασης προς Καραβοστάσι μετά
από πλημμύρες και σύνδεσή της με το επαρχιακό οδικό δίκτυο», αναδόχου «ΑΡΙΑΔΝΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», μέχρι την 30-05-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.


Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στην αριθμ. 30/1975/19-11-2020
σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το σκεπτικό ότι διαφωνεί με την χορήγηση παράτασης
προθεσμίας περαίωσης του έργου, το οποίο δημοπρατήθηκε με την διαδικασία του επείγοντος, ώστε να
εκτελεσθεί το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα οι εργασίες να μετατίθενται για τον χειμώνα υπό δυσμενέστερες
καιρικές συνθήκες.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/589/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 5ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας, διαμόρφωση προσβάσεων και υποδομών για την
εξυπηρέτηση παραγωγικών μονάδων στα όρια του Δ.Δ. Αρίστης (παροχή υπηρεσιών).
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 5366/08-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 817/08-042021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη:….
6. Την υπ’ αριθ. 43043/1691 από 01-04-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2010ΕΠ03000014
και τίτλο : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο:
«Αποκατάσταση βατότητας, διαμόρφωση προσβάσεων και υποδομών για την εξυπηρέτηση παραγωγικών
μονάδων στα όρια του Δ.Δ Αρίστης (παροχή υπηρεσιών)».
7. Την από 08-04-2021 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες με χωματουργικά μηχανήματα,
προκειμένου να καθαριστούν οι καταπτώσεις, τα πρανή και τα ρέματα πλησίον των οδών πρόσβασης των
κτηνοτρόφων προς τις εγκαταστάσεις των θερινών βοσκοτοπιών. Επίσης θα γίνει διαμόρφωση των
προσβάσεων, καθαρισμός και βελτίωση της χωμάτινης οδοποιίας πρόσβασης, καθώς και καθαρισμός των
χωμάτινων ταμιευτήρων νερού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που υπάρχουν στην
ευρύτερη περιοχή.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση βατότητας,
διαμόρφωση προσβάσεων και υποδομών για την εξυπηρέτηση παραγωγικών μονάδων στα όρια του Δ.Δ
Αρίστης (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2010ΕΠ03000014,
προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) ….».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2010ΕΠ03000014 και
τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση
του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας, διαμόρφωση προσβάσεων και
υποδομών για την εξυπηρέτηση παραγωγικών μονάδων στα όρια του Δ.Δ. Αρίστης (παροχή
υπηρεσιών), βάσει της από 08-04-2021 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε
από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά
σε εργασίες, με χωματουργικά μηχανήματα, προκειμένου να καθαριστούν οι καταπτώσεις, τα πρανή και
τα ρέματα, πλησίον των οδών πρόσβασης των κτηνοτρόφων προς τις εγκαταστάσεις των θερινών
βοσκοτοπιών, καθώς επίσης και διαμόρφωση των προσβάσεων, καθαρισμός και βελτίωση της
χωμάτινης οδοποιίας πρόσβασης, των χωμάτινων ταμιευτήρων νερού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν
τα προβλήματα που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό
και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/590/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 6ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση ανακοίνωσης πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο επιπλέον άδειες πλωτών μέσων για την
πραγματοποίηση συγκοινωνιακών πλόων στη λίμνη Παμβώτιδα.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
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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 τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την

οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 2/4/22-02-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Ηπείρου που

κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5301/29-03-2021 έγγραφο,
συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 708/29-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την
οποία η Υπηρεσία, σε υλοποίηση απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου (12/60/30-9&710-2020 (ΑΔΑ: 9ΙΓ87/Λ9-8Θ7), εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού € 900,00 για τη
δημοσίευση ανακοίνωσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο επιπλέον άδειες
πλωτών μέσων για την πραγματοποίηση συγκοινωνιακών πλόων στη λίμνη Παμβώτιδα, σε
δύο ημερήσιες εφημερίδες της Π.Ε. Ιωαννίνων και σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται
στην έδρα των άλλων τριών περιφερειακών ενοτήτων.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά την έναρξη της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης ποσού € 900,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0841 του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, για την
δημοσίευση, βάσει της αριθμ. 12/60/30-9&7-10-2020 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου, ανακοίνωσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο επιπλέον άδειες
πλωτών μέσων για την πραγματοποίηση συγκοινωνιακών πλόων στη λίμνη Παμβώτιδα, σε δύο
ημερήσιες εφημερίδες της Π.Ε. Ιωαννίνων και σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην
έδρα των υπολοίπων τριών Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/591/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 7ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την δημιουργία διαφημιστικού βίντεο της
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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
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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 τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ.
265/05-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 808/08-04-2021 στον φάκελο
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
για την δημιουργία διαφημιστικού βίντεο της Ηπείρου.
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 9.920,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» Υποέργο: «Δημιουργία διαφημιστικού βίντεο της Ηπείρου σε
συνεργασία με το Ελληνο-ελβετικό Επιμελητήριο», για την κάλυψη των δαπανών της
δημιουργίας διαφημιστικού βίντεο για την Περιφέρεια Ηπείρου διάρκειας 15’ σε συνεργασία με
το Ελληνο-ελβετικό Επιμελητήριο, με ευθύνη του οποίου και θα προβληθεί σε τηλεοπτικούς
σταθμούς και τουριστικές ιστοσελίδες της Κεντρικής Ευρώπης.
 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/592/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της
αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
46531/796/07-04-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν
οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε
για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 8ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την καταχώρηση τοπικών επιχειρήσεων
αγροδιατροφικού τομέα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MY FARM MARKET.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν.
4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν.
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/2410-2017 (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 τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του
Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 282/0804-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 809/08-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021
Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταχώρηση
τοπικών επιχειρήσεων αγροδιατροφικού τομέα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MY FARM
MARKET.
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 14.880,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001
και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 20202022» Υποέργο: «Καταχώρηση τοπικών επιχειρήσεων αγροδιατροφικού τομέα στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα MY FARM MARKET», για την κάλυψη των δαπανών της καταχώρησης των στοιχείων
τοπικών επιχειρήσεων αγροδιατροφικού τομέα και παραγωγών, μετά από σχετικό αίτημα τους, στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα MY FARM MARKET, η οποία θα έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με
εφαρμογές Mobile-Tablet, ώστε οι υποψήφιοι αγοραστές να μπορούν να απευθύνονται απευθείας
στους παραγωγούς.
Για κάθε επιχείρηση παραδοσιακών προϊόντων θα καταχωρηθούν:
 Λογότυπος
 Επωνυμία
 Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail κ.λ.π.).
 Περιγραφή προφίλ της επιχείρησης
 Φωτογραφίες προϊόντων
 Σημεία πώλησης των προϊόντων της επιχείρησης με τα στοιχεία επικοινωνίας τους
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/593/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 9ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων της
Περιφέρειας Ηπείρου.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
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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 τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ.
283/08-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 810/08-04-2021 στον φάκελο
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων της Περιφέρειας Ηπείρου.
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 1.300,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» Υποέργο: «Προμήθεια αναμνηστικών δώρων έτους 2021»,
για την κάλυψη των δαπανών της προμήθειας αναμνηστικών δώρων (ατομικές συσκευασίες
ηπειρωτικού μελιού και προϊόντων παραδοσιακής ξυλογλυπτικής) για την προβολή των τοπικών
προϊόντων και του τουρισμού, τα οποία θα δοθούν ή θα αποσταλούν σε δημοσιογράφους,
τουριστικούς πράκτορες, αξιωματούχους κ.λ.π.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/594/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 10ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου στην
ομογενειακή εφημερίδα της Αμερικής «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 286/08-042021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 811/08-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την
οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προβολή της Περιφέρειας
Ηπείρου στην ομογενειακή εφημερίδα της Αμερικής «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 6.200,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» Υποέργο:
«Προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου στην ομογενειακή εφημερίδα ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 2021», σύμφωνα
με την αριθμ. πρωτ. 286/08-04-2021 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης –
Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής:
«….Η εφημερίδα «Εθνικός Κήρυκας» από την ίδρυσή της, εδώ και σχεδόν 106 χρόνια, μέχρι και στις μέρες μας,
εκτός από την ενημέρωση που προσφέρει στους ομογενείς της Αμερικής (και πλέον σε όλον τον Απόδημο
Ελληνισμό μέσω των ιστοσελίδων του), φροντίζει να ισχυροποιεί τους δεσμούς των, όχι μόνο με τους τόπους
καταγωγής τους αλλά, με όλα τα σημεία της Ελλάδας.
Για το 2021, σε κάθε έκδοση θα γίνεται αφιέρωμα σε μια διαφορετική περιφέρεια της Ελλάδας και θα έχει σκοπό
την πλήρη ενημέρωση του αναγνώστη προκειμένου να έχει όλες τις πληροφορίες κατά την επίσκεψή του στην
περιοχή αυτή. Παράλληλα σχεδιάζει την έκδοση ενός MHNAIOY ένθετου 16 σελίδων με τίτλο: Gateway to
Epirus, το οποίο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο μηνιαίων ένθετων με τίτλο TNH's Gateway to Greece, μέσα από
την εβδομαδιαία αγγλόφωνη έκδοση «The National Herald», κυκλοφορίας 25,000 φύλλων με διανομή κατ’ οίκον.
Παράλληλα, το αφιέρωμα θα είναι διαθέσιμο και στις συνδρομητικές ιστοσελίδες της εφημερίδας (Ελληνική
www.ekirikas.com & Αγγλική www.thenationalherald.com) με 200,000 επισκεψιμότητα κάθε μήνα. Σημειώνεται
ότι τα μέλη της ελληνικής ομογένειας των ΗΠΑ πραγματοποιούν συχνά διακοπές στην Ελλάδα και ως εκ τούτου η
προβολή μας στην μεγαλύτερη ομογενειακή εφημερίδα θα συμβάλει στην αύξηση της επισκεψιμότητας στην
περιοχή.
Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη σχετική δαπάνη, ποσού 6.200,00 €, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου στην ομογενειακή εφημερίδα
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/596/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 12ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και κατανομής πίστωσης των κονδυλίων «Εκούσιοι
αναδασμοί (Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας) ΠΕ Ιωαννίνων» και «Ανειλημμένες υποχρεώσεις
έργου: Ισοπεδώσεις Ν. Ιωαννίνων».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 2/4/2202-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας
Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1639/08-04-2021 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 812/08-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η
υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τις εγκεκριμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Ιωαννίνων
οικ. Έτους 2021, εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και κατανομής πίστωσης των
κονδυλίων «Εκούσιοι αναδασμοί (Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας) ΠΕ Ιωαννίνων» και
«Ανειλημμένες υποχρεώσεις έργου: Ισοπεδώσεις Ν. Ιωαννίνων», όπως αναλυτικά αναφέρεται στην
εισήγηση.
7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, δήλωσε
ότι υπερψηφίζει τις δαπάνες, τόνισε όμως ότι το ζήτημα δεν είναι να εγκρίνουμε αποζημιώσεις
ηρτημένης εσοδείας, αλλά να ολοκληρωθούν τα έργα αναδασμού τα οποία έχουν καθυστερήσει πάρα
πολύ, και να δοθεί η γη στους καλλιεργητές να καλλιεργήσουν.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α.

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων σε βάρος των
αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 071 & ΚΑΕ 9764.01.000.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε.
Ιωαννίνων, οικ. έτους 2021, του έργου «Εκούσιοι αναδασμοί (Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας)
ΠΕ Ιωαννίνων», από Πόρους του ΝΠΔΔ, Τομέας Γεωργία, για τη χρηματοδότηση αποζημιώσεων
ηρτημένης εσοδείας εξαιτίας των κατασκευών των αρδευτικών έργων, όπως αναλύεται κατωτέρω,
ως εξής:
1. 5.282,82 € για το Αρδευτικό Έργο ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ
2. 3.205,38 € για το Αρδευτικό Έργο ΛΙΘΙΝΟΥ – ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΚΟΥ
3. 315,00 € για το Αρδευτικό Έργο ΜΕΛΙΣΣΟΠΕΤΡΑΣ-ΚΑΛΟΒΡΥΣΗΣ
4. 3.690,81 € για το Αρδευτικό Έργο ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ

Β.

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 328,50 € και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των
αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 071 & ΚΑΕ 9459.04.014.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε.
Ιωαννίνων, οικ. έτους 2021, του έργου «Ανειλημμένες υποχρεώσεις έργου: Ισοπεδώσεις Ν.
Ιωαννίνων», για το έργο ΜΕΣΟΥ ΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑ.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/597/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 13ο
Απόφαση επί αιτήματος του Αγροτικού Αλιευτικού Συνεταιρισμού Κορωνησίας Καλογερικού "Η Λογαρού", για μείωση του μισθώματος του δημόσιου ιχθυοτροφείου
Λιμνοθάλασσας Λογαρού για το μισθωτικό έτος 2019-2020, λόγω ακραίων καιρικών
φαινομένων που επικράτησαν στην περιοχή, που προκάλεσαν καταστροφή της
παραγωγής.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1.

Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241),
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το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134),
το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2.

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

3.

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

4.

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

5.

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 αριθμ. 13/576/09-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 του Ν.Δ. 420/1970, και βάσει της
σχετικής, αριθ. πρωτ. 1592/24-2-2017 (ΑΔΑ: Ω2Ζ87Λ9-ΟΜ0) Διακήρυξης μίσθωσης και της
από 10-04-2017 αιτήσεως, η εκμίσθωση του δημόσιου ιχθυοτροφείου Λογαρού της
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας με τις εγκαταστάσεις (αλιευτικές, κτιριακές, λοιπά έργα και
υποδομές) και τα παραρτήματα αυτού, με σκοπό την αλιευτική εκμετάλλευσή τους, με
απευθείας ανάθεση, στον Αγροτικό Αλιευτικό Συνεταιρισμό Κορωνησίας – Καλογερικού Η
ΛΟΓΑΡΟΥ, δεδομένου ότι είναι ο μοναδικός ενδιαφερόμενος ενεργός αλιευτικός
συνεταιρισμός που λειτουργεί στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας.

7.

Την αριθ. πρωτ. 1413/83846/14-8-2017 σύμβαση μίσθωσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου
Λογαρού Π.Ε. Άρτας στον Αγροτικό Αλιευτικό Συνεταιρισμό Κορωνησίας Καλογερικού «Η
ΛΟΓΑΡΟΥ».

8.

Την εισήγηση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου, κου Δημητρίου Γ.
Σιώλου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 806/08-042021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«…. Επί αιτήματος του Αγροτικού Αλιευτικού Συνεταιρισμού Κορωνησίας - Καλογερικού "Η Λογαρού", για λήψη
απόφασης μείωσης του μισθώματος του μισθωμένου από τον ίδιο συνεταιρισμό, δημόσιου ιχθυοτροφείου
Λιμνοθάλασσας Λογαρού για το μισθωτικό έτος 2019-2020, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων που
επικράτησαν στην περιοχή την ίδια χρονική περίοδο, που προκάλεσαν καταστροφή της παραγωγής.

*********
Ι. Επί σχετικού αιτήματος που υποβλήθηκε από τον Αγροτικό Αλιευτικό Συνεταιρισμό Κορωνησίας Καλογερικού "Η Λογαρού", προς την Περιφέρεια Ηπείρου (κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου, Τμήμα Αλιείας Π.Η.
κ.λ.π.), με περιεχόμενο την λήψη απόφασης από το αρμόδιο όργανο (εν προκειμένω Οικονομική Επιτροπή),
για την μείωση του μισθώματος του δημόσιου ιχθυοτροφείου Λιμνοθάλασσας Λογαρού για το μισθωτικό έτος
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2019-2020, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν στην περιοχή, που προκάλεσαν
καταστροφή της παραγωγής, θέτω υπόψη Σας τα παρακάτω:
Από τον ως άνω Αλιευτικό Συνεταιρισμό υποβλήθηκε νομίμως κατ' άρθρο 51 του Ν.Δ. 420/1970 (Αλιευτικός
Κώδικας), αίτημα για την μείωση του μισθώματος που όφειλε να καταβάλει ο συνεταιρισμός για την
μισθωτική περίοδο 2019-2020, για το μισθωμένο δημόσιο ιχθυοτροφείο της λιμνοθάλασσας Λογαρού, λόγω
ακραίων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν στην περιοχή την ίδια χρονική περίοδο, που
προκάλεσαν καταστροφή της παραγωγής.
ΙΙ. Να επισημειωθεί καταρχήν ότι, το ετήσιο οφειλόμενο από τον Συνεταιρισμό μίσθωμα, ορίζεται ως εξής,
σύμφωνα με την σχετική σύμβαση μισθώσεως που έχει υπογραφεί μεταξύ του Συνεταιρισμού και της
Περιφέρειας Ηπείρου και επίσης με βάση την διάταξη του άρθρ. 51 του Αλιευτικού Κώδικα, όπως η σχετική
διάταξη ίσχυσε και ήδη μετά από τροποποίηση της ίδιας διατάξεως ισχύει, ήτοι: μέχρι την ημεροχρονολογία
της 11-12-2019, σε ποσοστό 10% επί της ελάχιστης εκτιμώμενης ετήσιας αξίας παραγωγής των αλιευμάτων
του ιχθυοτροφείου, εκτιμώμενη αξία που ορίστηκε στα 385.000 ευρώ ετησίως και από 12-12-2019, όπως η
σχετική διάταξη τροποποιήθηκε με τον Ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α 201/12-12-2029) και ήδη ισχύει, σε ποσοστό
5% επί της ως άνω εκτιμώμενης αξίας των αλιευμάτων.
Με βάση λοιπόν την ως άνω πρόβλεψη του Νόμου, το οφειλόμενο εκ μέρους του Συνεταιρισμού μίσθωμα για
την περίοδο 2019-2020 (υπολογιζόμενο για το μεγαλύτερο μέρους του ίδιου χρονικού διαστήματος, ήτοι μέχρι
11-12-2019 με ποσοστό 10%ί), ανέρχεται σε 34.345 ευρώ.
Από το ως άνω οφειλόμενο μίσθωμα ο Συνεταιρισμός έχει καταβάλει το ποσό 12.876,86 ευρώ (10% επί της
πραγματικής αξίας των αλιευμάτων που πώλησε το έτος 2019), οφείλει δε υπόλοιπο ποσό μισθώματος για την
ίδια περίοδο εκ ποσού 21.400 ευρώ. Περαιτέρω:
ΙΙΙ. Ως προς την νομική βασιμότητα του ως άνω υποβληθέντος αιτήματος εκ μέρους του συνεταιρισμού,
επισημαίνεται η πλήρης βασιμότητα αυτού, ερειδόμενη την διάταξη της παρ. 3 του άρθρ. 51 του ως άνω
Αλιευτικού Νόμου, που ορίζει επί λέξει ότι: «Στις συμβάσεις μίσθωσης ορίζεται ελάχιστο μίσθωμα όπως
προκύπτει από την εκτιμώμενη κατώτατη ποσότητα αλιευμάτων και αξία αυτής, καθώς και ελάχιστος αριθμός
απασχολούμενων, σύμφωνα με την τεκμηρίωση της έκθεσης της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του παρόντος. Το
ελάχιστο εκτιμώμενο μίσθωμα μπορεί να αναθεωρείται σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 5 του
άρθρου 35 του παρόντος μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της επιτροπής του άρθρου 53 του παρόντος, εφόσον
πιστοποιηθεί ότι συνέτρεξαν κλιματολογικές ή περιβαλλοντικές κρίσεις μεγάλης κλίμακας και εξαιτίας
αυτών η παραγωγή μειώθηκε πέραν της ελαχίστης».
Προκύπτει περαιτέρω αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου επί του παραπάνω
αιτήματος, που έχει εγκρίνει τους όρους της συμβάσεως μισθώσεως, να προβεί σε μερική τροποποίηση
σχετικού όρου για τη συγκεκριμένη μισθωτική περίοδο, με βάση την επέλευση των πραγματικών περιστατικών
που ορίζει ο ίδιος Νόμος.
Ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της υπό κρίση αιτήσεως, λεκτέα τα παρακάτω: Επισημαίνεται καταρχήν,
ότι η Επιτροπή Ελέγχου Μισθωμένων Ιχθυοτρόφων Υδάτων Π.Ε. Άρτας, επί του ως άνω αιτήματος του
συνεταιρισμού, εισηγήθηκε την μη αποδοχή του, για τους λόγους, όπως επί λέξει αναφέρονται στο ίδιο
πρακτικό, ήτοι: α)τα χωριά στα οποία έγιναν αναγγελίες για πλημμύρες, σύμφωνα με το αριθ.πρωτ. 1480/2020
έγγραφο του ΕΛΓΑ δεν συνορεύουν με την λιμνοθάλασσα και δεν επηρεάζουν την περιοχή από Χατς έως
Σόλιμπο, β) δεν τεκμαίρεται η ύπαρξη κλιματολογικών ή περιβαλλοντικών κρίσεων μεγάλης κλίμακας στην
περιοχή της Λογαρούς και γ) δεν υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση της υπηρεσίας Αλιείας της Π.Ε. Άρτας, ώστε να
διαπιστωθεί η ενδεχόμενη απώλεια ιχθύων προς τα εν λόγω αποστραγγιστικά κανάλια τα οποία εκβάλουν στο
ανατολικό – βορειοανατολικό τμήμα της λιμνοθάλασσας.
Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω περιεχόμενο του σχετικού πρακτικού της επιτροπής, επισημαίνεται εκ
μέρους μου και καταρχήν, η έλλειψη πλήρους και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την απόρριψη του
σχετικού αιτήματος του συνεταιρισμού και των στοιχείων που προσκομίστηκαν, που αποδεικνύουν την
αδιαμφισβήτητη επέλευση των πραγματικών περιστατικών που ορίζει ο Νόμος, για την βασιμότητα του
σχετικού αιτήματος. Ειδικότερα, εκ μέρους του συνεταιρισμού προσκομίστηκε δελτίο αναγγελίας
πλημμυρικών φαινομένων που επικράτησαν στην ευρύτερη περιοχή, που προφανέστατα επηρέασαν και
την συγκεκριμένη λιμνοθάλασσα, εκδοθέν μετά από αίτημα του συνεταιρισμού και για την υποστήριξη
του αιτήματός του, από τον αρμόδιο ΕΛΓΑ και επίσης βεβαίωση της τεχνικής υπηρεσίας της
Διεύθυνσης τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, που υπογράφεται από τον Διευθυντή της, που
βεβαιώνει την εκτέλεση έργου αποκατάστασης αναχωμάτων της λιμνοθάλασσας κ.λ.π.
που
καταστράφηκαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα που επικράτησαν στην περιοχή και είχαν σαν
αποτέλεσμα της πρόκληση σοβαρότατης ζημίας. Περαιτέρω:
Μετά την έκδοση της παραπάνω εισηγήσεως από την Επιτροπή, ο Συνεταιρισμός υπέβαλε σχετική ένσταση,
όπως επίσης και σχετικό αίτημα - υπόμνημα στο Τμήμα Αλιείας της Περιφέρειας Ηπείρου, που ασκεί σχετικό
συντονισμό και εποπτεία επί των αντίστοιχων τμημάτων Αλιείας των Π.Ε. και επίσης σύμφωνα με το Νόμο
είναι αρμόδιο για την σύνταξη και υποβολή των τριετών Εκθέσεων Αξιολόγησης των Δημόσιων
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Ιχθυοτροφείων της Περιφέρειας Ηπείρου όπως επίσης αίτηση θεραπείας στον κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου, που
επίσης χρεώθηκε προς εξέταση στον ίδιο ως Εκτελεστικό Γραμματέα, σε συνεργασία με το ως άνω Τμήμα
Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου.
Η ως άνω λοιπόν αρμόδια υπηρεσία, αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω δεδομένα και στοιχεία, επίσης τις
ίδιες τις ποσότητες των αλιευμάτων που παρήχθησαν κατά την επίμαχη περίοδο, πολύ μικρότερες της ως άνω
ορισθείσας με την σύμβαση μισθώσεως ελάχιστης εκτιμώμενης ποσότητας και αξίας, μείωση που οφείλεται
στην ζημία που υπέστη η λιμνοθάλασσα από τα ως άνω έκτακτα καιρικά φαινόμενα, εισηγείται και προτείνει
την πλήρη αποδοχή του αιτήματος του συνεταιρισμού, ως και ουσιαστικά βασίμου, ερειδόμενου στην ως άνω
διάταξη Νόμου, πρόταση που με την παρούσα εισήγηση υποβάλλεται προς την Ο.Ε. και από τον ίδιο, για τους
ίδιους λόγους και επίσης και πέραν της ως άνω ρητής διάταξης του Νόμου, της οποίας συντρέχουν οι
προϋποθέσεις εφαρμογής τους και για τους παρακάτω νομικούς και ουσιαστικούς λόγους, ήτοι:
Το ως άνω αίτημα, νόμιμα υποβάλλεται και στηρίζεται επίσης και στις ουσιώδεις και βασικές αρχές του
δικαίου, που διέπουν κάθε σχετική σύμβαση και εφαρμόζονται με την συνδρομή των όρων και προϋποθέσεων
που θέτουν οι ίδιες διατάξεις, ήτοι την διάταξη του άρθρ. 388 ΑΚ και 288 ΑΚ. (Αστικού Κώδικα)
Συγκεκριμένα, κατά τη σαφή έννοια του άρθρου 388 Α.Κ., οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες παρέχεται στον
έναν από τους συμβαλλόμενους σε αμφοτεροβαρή σύμβαση το διαπλαστικό δικαίωμα να ζητήσει την αναγωγή
της οφειλόμενης παροχής στο μέτρο που αρμόζει είναι: α) μεταβολή των περιστατικών, στα οποία κυρίως,
ενόψει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, τα μέρη στήριξαν τη σύναψη της αμφοτεροβαρούς
συμβάσεως, β) η μεταβολή μπορεί να είναι μεταγενέστερη της κατάρτισης της συμβάσεως και να οφείλεται
σε λόγους που ήταν έκτακτοι και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν και γ) από τη μεταβολή αυτή η παροχή του
οφειλέτη ενόψει και της αντιπαροχής να καθίσταται υπέρμετρα επαχθής. Έκτακτα και απρόβλεπτα
περιστατικά κατά την έννοια του ανωτέρω άρθρου είναι αυτά που δεν επέρχονται κατά την κανονική
πορεία των πραγμάτων και προκαλούνται από ασυνήθιστα γεγονότα, φυσικά, πολιτικά, κοινωνικά,
οικονομικά κ.λ.π. Εφόσον από τις ως άνω προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 388 Α.Κ. δεν συντρέχει
εκείνη της απρόοπτης και ανυπαίτιας μεταβολής των συνθηκών, είναι επιτρεπτή η εφαρμογή του άρθρου 288
Α.Κ., εφόσον συντρέχουν οι υπόλοιπες προϋποθέσεις εφαρμογής αυτού. Η διάταξη του άρθρου αυτού
προβλέπει τη δυνατότητα διαμόρφωσης της έννομης σχέσης όταν αυτό επιβάλλεται από την καλή πίστη, αφού
ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη και εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε ενοχή ασχέτως αν απορρέει από
σύμβαση ετεροβαρή ή αμφοτεροβαρή ή πηγάζει από άλλη δικαιοπραξία ή αν πηγάζει ευθέως από το νόμο,
εκτός αν προβλέπεται άλλη ειδική προστασία ή συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 388 Α.Κ. Παρέχεται
δε η δυνατότητα, όταν, λόγω συνδρομής ειδικών συνθηκών, η εμμονή στην εκπλήρωση της παροχής είναι
αντίθετη προς την ευθύτητα και εντιμότητα που επιβάλλονται στις συναλλαγές, να την επεκτείνει ή να την
περιορίσει εφόσον υπάρχει ιδιαίτερα σοβαρός λόγος και συντρέχουν αντικειμενικά κριτήρια αντλούμενα από
την ίδια την έννομη τάξη και τις κρατούσες στις συναλλαγές αντιλήψεις στο επίπεδο εκείνο που
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της συναλλακτικής καλής πίστης.
Με βάση τις ως άνω διατάξεις, στις οποίες επίσης μπορεί να στηριχθεί το ως άνω αίτημα του συνεταιρισμού,
κρίνεται επίσης βάσιμο το αίτημα, αφού συντρέχουν προφανώς όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που θέτει ο ως
άνω κανόνας δικαίου.
IV. Εισηγούμαι λοιπόν την αποδοχή του αιτήματος του συνεταιρισμού και την μείωση του μισθώματος για το
ως άνω μισθωτικό έτος (2019-2020), που πρέπει να ορισθεί, με βάση την δεδομένη απώλεια ποσότητας
αλιευμάτων που υπέστη ο συνεταιρισμός από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της ίδιας περιόδου, στο ποσό
μισθώματος που προκύπτει από την πραγματική αξία των αλιευμάτων που πωλήθηκαν από τον
συνεταιρισμό, με βάση τα σχετικά παραστατικά (τιμολόγια) που εκδόθηκαν για το σκοπό αυτό την ίδια
περίοδο και το ως άνω οριζόμενο από το νόμο αντίστοιχο ποσοστό επί της αξίας (10% μέχρι 11-12-2019
και 5% εφεξής).
Έχοντας υπόψη όσα αναλυτικά παραπάνω αναφέρονται, προτείνω και εισηγούμαι την λήψη απόφασης από
την Οικονομική Επιτροπή, κατά τα ως άνω διαλαμβανόμενα. Επισυνάπτονται στην παρούσα και ως ενιαίο και
ταυτόσημο περιεχόμενο με την ίδια εισήγηση, όλα τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στο περιεχόμενό της.
Ο Εκτελεστικός Γραμματέας
………………………………………………………………………………………………………….. …..».

9.

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



Αποδέχεται το αίτημα του Αγροτικού Αλιευτικού Συνεταιρισμού Κορωνησίας Καλογερικού «Η
ΛΟΓΑΡΟΥ», περί μείωσης του μισθώματος του μισθωμένου από τον ίδιο – βάσει της αριθ.
πρωτ. 1413/83846/14-8-2017 σύμβασης – δημόσιου ιχθυοτροφείου Λιμνοθάλασσας Λογαρού
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της Π.Ε. Άρτας, για το μισθωτικό έτος 2019-2020, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων που
επικράτησαν στην περιοχή την ίδια χρονική περίοδο, που προκάλεσαν καταστροφή της
παραγωγής,
βάσει της σχετικής θετικής εισήγησης (ανωτέρω υπό στ. 8) του Εκτελεστικού Γραμματέα της
Περιφέρειας Ηπείρου, κου Δημητρίου Γ. Σιώλου, σύμφωνα με την οποία, η μείωση του
μισθώματος για το ως άνω μισθωτικό έτος (2019-2020), θα ορισθεί, με βάση την δεδομένη
απώλεια ποσότητας αλιευμάτων που υπέστη ο Συνεταιρισμός από τα ακραία καιρικά φαινόμενα
της ίδιας περιόδου, στο ποσό μισθώματος που προκύπτει από την πραγματική αξία των
αλιευμάτων που πωλήθηκαν από τον Συνεταιρισμό, με βάση τα σχετικά παραστατικά
(τιμολόγια) που εκδόθηκαν για το σκοπό αυτό την ίδια περίοδο και το ως άνω οριζόμενο από το
νόμο αντίστοιχο ποσοστό επί της αξίας (10% μέχρι 11-12-2019 και 5% εφεξής).


Διαβιβάζεται η παρούσα απόφαση προς το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, για τις περαιτέρω ενέργειες αρμοδιότητας 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/598/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 14ο
Έγκριση διενέργειας ανοιχτού (διεθνούς) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και
των όρων της διακήρυξής του για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής
συνδρομής της Πράξης «"ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
2018 -2019" - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με κωδικό
ΟΠΣ 5029822», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, συνολικού
προϋπολογισμού 769.957,42 € με Φ.Π.Α.
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Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως

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

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

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

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την

οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 2/4/22-02-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την αριθμ. 33/2170/11-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία

συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών και
διαδικασιών διαπραγμάτευσης, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση
προμηθειών, υπηρεσιών και εργασιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας για το έτος 2021.
7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε.

Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 920/08-04-2021
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 816/08-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.),
στην οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα σχέδιο της διακήρυξης και εισηγείται την
«…Την έγκριση διενέργειας ανοιχτού (διεθνούς) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και των όρων της
διακήρυξής του για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής της Πράξης :
«"ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018 -2019" - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 5029822», στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, συνολικού
προϋπολογισμού 769.957,42€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (συνημμένη η από 07-04-2021 εισήγηση
διακήρυξης του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας)…».
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα


Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού –
Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής της Πράξης «"ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018 -2019" - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
"ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 5029822», στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» από την Περιφερειακή
Ενότητα Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού 769.957,42 € με Φ.Π.Α. και
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Καταρτίζει τη διακήρυξη του ως άνω διαγωνισμού, με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής,
όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού
της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 920/08-04-2021 εισήγηση της
υπηρεσίας, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για τα κάτωθι Τμήματα, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται
στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης: ΤΜΗΜΑ 1: Κεφαλογραβιέρα Π.Ο.Π. ΤΜΗΜΑ 2: Ελαιόλαδο
Έξτρα Παρθένο (1 lt) ΤΜΗΜΑ 3: Κριθαράκι Μέτριο και ΤΜΗΜΑ 4: Είδη Βασικής Υλικής
Συνδρομής (Καθαρό Οινόπνευμα, Χλωρίνη).
Η ως άνω προκαλούμενη δαπάνη για τη διενέργεια του διαγωνισμού, θα βαρύνει τις πιστώσεις
του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.14.000.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου /
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, έτους 2021, σύμφωνα με τις με α/α 306 & αριθμ. πρωτ. 170/1801-2021 (ΑΔΑ:60Ε97Λ9-78Ο) και με α/α 904 & αριθμ. πρωτ. 945/18-03-2021 (ΑΔΑ:Ψ7Η97Λ9ΞΒΟ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, με α/α καταχώρησης 302 και 907, αντίστοιχα στο
Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Π.Ε. Άρτας.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/599/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 15ο
Έγκριση 4ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2020-2021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) την υπ’ αριθμ. 24001/116-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις αυτής καθώς και την υπ’ αριθμ.
50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/26-9-2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης Παιδείας & Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της
Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 561219/08-04-2021
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 819/08-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την
οποία η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη: «… 5-Τις αριθμ.4/175/10-2-2016, 25/1379/8-9-2016 και
27/1334/1-9-2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για την παράταση συμβάσεων. 6-Τις αριθμ
35/1731/30-10-2017, 42/2056/13-12-2017 και 4/200/1-2-2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά
με τροποποίηση δρομολογίων 2017-2018. 7-Τις αριθμ. 8/391/2-3-2018, 14/724/16-4-2018, 11/583/23-3-2018,
20/1101/1-6-2018, 33/2022/3-10-2018 και 35/2223/23-10-2018, 27/2193/29-8-2019, 29/2368/3-10-2019
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. 8-Τις αριθμ 32/2564/20-10-2019, 35/2803/2-12-2019, 36/2907/12-122019, 37/2965/23-12-2019, 2/139/20-1-2020 7/423/13-3-2020, 26/1814/16-10-2020, 31/2121/1-12-2020 και
4/251/10-2-2021 αποφάσεις με τα νέα και τροποποιημένα δρομολόγια μετά τον διαγωνισμό. 9-Το γεγονός ότι
έχει προκύψει ανάγκη για τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για την σχολική χρονιά 20202021…», εισηγείται την τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 20202021, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση.
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών, για το σχολικό
έτος 2020-2021, σύμφωνα με την σχετική (ανωτέρω υπό στ.5), εισήγηση του Τμήματος Δια Βίου
Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας,
Εγκρίνει την τροποποίηση των κάτωθι δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, που έχουν κατακυρωθεί και
τροποποιηθεί με τις σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, όπως αναλυτικά κατωτέρω
αναφέρεται, και σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα απόφαση Πίνακα, ως εξής:
1. Το δρομολόγιο 11 της αριθμ 26/1814/16-10-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «ΦροσύνηΑυλότοπος-Γαρδίκι-Παραμυθιά (χωρίς συνοδό)» μερικές μέρες αλλάζει και γίνεται «ΦροσύνηΓαρδίκι», με τον ίδιο μεταφορέα ΚΤΕΛ από 1-3-2021 και τιμή 144,71 €.
2. Το δρομολόγιο 5 της αριθμ. 15/909/19-6-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «ΚαρβουνάριΠαραμυθιά-Ηγουμενίτσα-Νέα Σελεύκεια» μερικές μέρες αλλάζει και γίνεται «Καρβουνάρι-ΠαραμυθιάΗγουμενίτσα-Νέα Σελεύκεια-Οικ. Ζέρβα», με τον ίδιο μεταφορέα Σπυριδώνου Χρήστο (ΤΑΧΙ) από 13-2021 και τιμή 70,52 €.
Οι ως άνω προκαλούμενες δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε
Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2021 (Ε.Φ.191, ΚΑΕ 0821 για την Α/θμια Εκπαίδευση και Ε.Φ.192, ΚΑΕ 0821 για
την Β/θμια Εκπαίδευση), σύμφωνα με τις με αριθμ. 80/11-01-2021 και 112/11-01-2021 αποφάσεις
ανάληψης υποχρεώσεων της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε Θεσπρωτίας.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ -Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2020-21 ( ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 )

ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕ
ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ
(0-5%)

ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕ
ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ (>5%)

ΑΠΛΗ Ή ΔΙΠΛΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ

% ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

11

26/1814/16-10-2020

ΦΡΟΣΥΝΗ -ΓΑΡΔΙΚΙ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ

ΚΤΕΛ

0,0

0,0

26,0

30,0

56,0 144,71

2

0%

144,71

ΚΤΕΛ

1/3/21

2

5

15/909/19-6-2020

Καρβουνάρι-Παραμυθιά-Ηγ/τσα-Νέα
Σελεύκεια-Οικ.Ζέρβα

2ο Ειδικό Ηγ-Ειδ.ΓυμνΛυκειο Ηγ-Ειδ.
Νηπιαγωγείο Ζέρβα

ΤΑΧΙ

3,0

0,0

45,0

0,0

96,0

2

29%

70,52

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ

1/3/21

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΜΦΟΡΤΑχλμ.

ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕ
ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ (>5%)

1

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ &
TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΤΙΜΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΗΝ 24001/13 ΚΥΑ

ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕ
ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ (<5%)

Ισχύει από :

ΔΙΑΓΩΝΙΣ
Α/Α
Α/Α
ΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΙΔΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

99,33

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1,325 €

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/600/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της
αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
46531/796/07-04-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν
οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε
για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 16ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Θεριακήσι - Δερβίζιανα - Όρια Νομού», αναδόχου
«ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», μέχρι την 30-09-2021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν.
4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν.
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-161-
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10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 1771/08-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
820/08-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… 5. ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου, και του κ. Αποστολίδη
Παναγιώτη, υπεγράφη στις 08-12-2020 η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου για ποσό 202.926,99 €
(εκ του οποίου 149.535,54 € για εργασίες, 26.916,40 € για Γ.Ε. και Ο.Ε., 26.467,79 € για απρόβλεπτες
δαπάνες, 7,26 € για αναθεώρηση εργασιών) πλέον 48.702,47 € για Φ.Π.Α.. 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύμφωνα με
την Ε.Σ.Υ. η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε κατά την υπογραφή της σύμβασης σε
τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, συνεπώς λήγει στις 08-04-2021. 7.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Δεν έχει συνταχθεί μέχρι σήμερα Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
Εργασιών (Α.Π.Ε.). 8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Μέχρι σήμερα έχουν
εκτελεστεί μόνο πρόδρομες τοπογραφικές εργασίες εντοπισμού και αποτύπωσης των θέσεων που θα
πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις. 9. ΕΙΔΙΚΑ Με το από 05-02-2021 αίτημά του προς την υπηρεσία, ο
ανάδοχος αιτείται την παράταση των εργασιών έως τις 30-06-2021 επικαλούμενος ότι: «…λόγω των δυσμενών
καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή κατά τη διάρκεια του χειμώνα (έντονες χιονοπτώσεις, χαμηλές
θερμοκρασίες, ολικός παγετός), γίνεται αντιληπτό ότι δεν μπορούν να εκτελεσθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης.»
Η υπηρεσία μας αναγνωρίζοντας το βάσιμο των ανωτέρω λόγων και λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι οι ανωτέρω
λόγοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου καθώς και ότι οι παρεμβάσεις εκτείνονται σε 30
διαφορετικές θέσεις κατά μήκος της οδού από Θεριακήσι μέχρι τα όρια του Νομού, εισηγείται την χορήγηση
παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι τις 30-09-2021 μετά της νομίμου
αναθεωρήσεως ....…».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου Περιφέρειας
Ηπείρου «Βελτίωση οδού Θεριακήσι - Δερβίζιανα - Όρια Νομού», αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ
Α.Τ.Ε.Β.Ε.», μέχρι την 30-09-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
-162-

ΑΔΑ: ΩΧΙΝ7Λ9-4ΣΓ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/601/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 17ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη αμοιβής και εξόδων Δικαστικού
Επιμελητή, για την επίδοση της υπ’ αριθμ. 434/2021 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 2/4/2202-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε
με το αρ. πρωτ. 402/08-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 822/08-04-2021 στον φάκελο
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «… Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης και
διάθεση της απαραίτητης πίστωσης, ποσού € 90,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του ΕΦ
072 ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, για την
κάλυψη της αμοιβής και εξόδων Δικαστικού Επιμελητή, για την επίδοση προς το Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών και το ΤΑΙΠΕΔ, της υπ’ αριθμ. 434/2021 απόφασης του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της
Επικρατείας, με την οποία έγιναν δεκτές οι αιτήσεις ακύρωσης της Περιφέρειας Ηπείρου σχετικά με τον
καθορισμό συστήματος χρέωσης τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής.».
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης ποσού € 90,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, για την κάλυψη της αμοιβής και εξόδων
Δικαστικού Επιμελητή, για την επίδοση προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και το ΤΑΙΠΕΔ,
της υπ’ αριθμ. 434/2021 απόφασης του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία έγιναν
δεκτές οι αιτήσεις ακύρωσης της Περιφέρειας Ηπείρου σχετικά με τον καθορισμό συστήματος χρέωσης
τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/602/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 18ο
Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 46233/2216/Φ.300.09ΜΙΜΟ/07-04-2021 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την
αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες,
χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές
καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών
από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της
συγκοινωνίας».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
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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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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 Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 46233/2216/Φ.300.09 ΜΙΜΟ 07-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με
αρ. πρωτ. 821/08-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει
προς έγκριση την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 46233/2216/Φ.300.09ΜΙΜΟ/07-04-2021 απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση
βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις,
χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές
(κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π)
προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010
τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 46233/2216/Φ.300.09ΜΙΜΟ/07-042021 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την
αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες,
χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές
καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από
φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας»,
το κείμενο την οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:
«….

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρτα
Αρ. Πρωτ.

07-04-2021
46233/2216/Φ.300.09ΜΙΜΟ

Ταχ. Δ/νση

: Ταγμ. Παπακώστα 6
47100 Άρτα
Πληροφορίες : Κων/νος Τζουμάκας
Τηλέφωνο
: 26813 63320
Fax
: 2681363303
E-mail
: pol.prostasia@peartas.gov.gr
ΘΕΜΑ:

Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα
ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που
προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθα ρισμός
τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και
διευκόλυνση της συγκοινωνίας.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ
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Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 66 & 67 του Ν.4270/2014 ¨Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις¨ (A΄ 143) όπως ισχύουν.
β. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
∆ιοίκησης πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «∆ηµόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
δ. Τις διατάξεις του Π.∆. 140 /2010 (ΦΕΚ 233/τ. Α΄ /27-12- 2010) «Οργανισµός Περιφέρειας Ηπείρου» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει µε τη µε αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Ηπείρου- ∆υτικής Μακεδονίας και την αριθ. 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/0311-2017) απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας.
ε. Του Π.Δ. 80/2016 ¨Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες ¨ (Α 145).
στ. Του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 (φεκ 139/Α/2019)

2.

α. Την υπ’ ΑΡΙΘΜ. ΟΙΚ. 138928/8845/19-9-19 (ΦΕΚ3550/Β/19) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου ¨Μεταβίβαση
δικαιώματος υπογραφής με εντολή Περιφερειάρχη¨ στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ηπείρου.
β. Την με αρ. πρωτ. 3865/156/19-1-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί ορισμού αναπληρωτή προϊσταμένου
Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Εσωτερικής Λειτουργίας καθώς και την αρ. 64793/5563/5-7-2017 απόφαση του
Γενικού Δ/ντη Οικ. Υπηρ. & Εσωτ. Λειτουργίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 2454Β/19-7-2017)
γ. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε ο
Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Άρτας έτους 2021.

3.

Το ύπ. αριθμ. Τεκμηριωμένο εγκεκριμένο αίτημα 281/17-3-2021 του ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠ/ΧΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ περί αναγκαιότητας
για Υλοποίηση του έργου « Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο
Π.Ε Άρτας και στα υδατορέματα». Το έργο χρηματοδοτείται από έσο δα του Ν.Π.Δ.Δ. σχετική η αριθμ. 1/1/22 -022021 απόφαση Περ. Συμβουλίου περί Έγκρισης 1 ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2021.

4.

Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός των ορίων των πιστώσεων του
οικείου Ειδικού Φορέα & Κ.Α.Ε. του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

5.

Το άρθρο 5 παρ. 19 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α 134/9.8.2019) περί αρμοδιότητας του Περιφερειάρχη για την έκδοση απόφασης
απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα µε την ερμηνεία της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

6.

Την υπ΄αριθ. 33/2599/08-11-2019 (Α∆Α:ΨΡΣ∆7Λ9-4ΑΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου
«Καθορισμός της ανά ώρα αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων - οχημάτων κλπ για το έτος 2021 που θα απασχοληθούν για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κ.λ.π), στην
Περιφέρεια Ηπείρου.

7.

Το Μητρώο ιδιοκτητών μηχανημάτων έργου, οχημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικής
καταστροφής (χιονοπτώσεις, πληµµύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί δασικές πυρκαγιές τεχνολογικά
ατυχήματα κλπ) στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2020 και 2021.

8.

Το µε Α.Α. 7/2021 έκτακτο δελτίο (Ε.∆.Ε.Κ.) της Ε.Μ.Υ./Ε.Μ.Κ. σύμφωνα µε το οποίο προβλέπεται επιδείνωση του καιρού
στις 21/3/2021 από τα βορειοδυτικά µε ισχυρές βροχές και καταιγίδες που κατά τόπους θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις
και θυελλώδεις ανέμους.

9.

Το γεγονός ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για την άµεσα αντιμετώπιση των
προβλημάτων, που έχουν παρουσιασθεί στο Οδικό δίκτυο της Π.Ε Άρτας.

10. Λόγω της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε στις 21-3-2021 από τα έντονα και απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν
ισχυρές βροχές-καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και προκάλεσαν έντονα προβλήματα επικινδυνότητας των οδοστρωμάτων µε άμεσο
κίνδυνο βλάβης της περιουσίας και της ζωής των πολιτών, των υποδομών και των συμφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε.
Άρτας) απαιτείται να γίνουν άμεσες ενέργειες προς αντιμετώπιση των καταστάσεων και αποκατάσταση των ζημιών.

-167-

ΑΔΑ: ΩΧΙΝ7Λ9-4ΣΓ

11. Την με αριθμ. 38019/1838//Φ.300.09ΜΙΜΟ/21-3-2021 με ΑΔΑ: 9ΧΑ57Λ9-2ΞΞ και ΑΔΑΜ: 21AWRD008331637 απόφασης
του Περιφερειάρχη για μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά
φαινόμενα στις 21/03/2021.
12. Την με αριθμ. 920/οικ.961/18-3-2021 (ΑΔΑ: 6ΓΩΔ7Λ9-ΥΛ6), (ΑΔΑΜ: 21REQ008317209) απόφασης ανάληψη δαπάνης της
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που καταχωρήθηκε με α/α 924 στο βιβλίο εγκρίσεων της υπηρεσίας μας.
13. Την με αριθμ. 10/526/31-3-2021 (ΑΔΑ:ΨΒΦΦ7Λ9-Γ73), (ΑΔΑΜ: 21REQ008408457) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
14. Το από 07/04/2021 Πρωτόκολλο Παραλαβής και Βεβαίωση Εκτέλεσης Εργασιών, με την αναλυτική κατάσταση ωρών εργασίας
μηχανημάτων.
Αποφασίζουμε

21-22/3/2021

ΜΕ 50825

21-22/3/2021

ΜΕ 50783

21-27/3/2021

ΜΕ 59710

21/3/2021

ΑΤΗ 6175

21/3/2021

ΜΕ 50854

21-24/3/2021

ΜΕ 53403

21-26/3/2021

ΜΕ 86292

21-24/3/2021

ΜΕ 93162

21-22/3/2021

ΜΕ 80848

21-26/3/2021

ΜΕ 110819

21/3/2021

ΜΕ 120968

21/3/2021

ΜΕ 93750

21-22/3/2021

ΙΝΙ 3824

21-22/3/2021

ΜΕ 134778

21-24/3/2021

ΑΤΕ 9746

21-24/3/2021

ΤΕΚΑΤ Ο.Ε

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
ΟΔΟΣ 18

ΑΡΣΗ
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
ΟΔΟΣ 12
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
ΟΔΟΣ 4
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
ΟΔΟΣ 4
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
ΟΔΟΣ 16
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
ΟΔΟΣ 24
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
ΟΔΟΣ 17
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
ΟΔΟΣ 19
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
ΟΔΟΣ 13
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
ΟΔΟΣ 10
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
ΟΔΟΣ 16
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
ΟΔΟΣ 22
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
ΟΔΟΣ 22
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
ΟΔΟΣ 24
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
ΟΔΟΣ 24

ΑΡΣΗ
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ
ΑΡΣΗ
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ
ΑΡΣΗ
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ
ΑΡΣΗ
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ
ΑΡΣΗ
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ
ΑΡΣΗ
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ
ΑΡΣΗ
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ
ΑΡΣΗ
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ
ΑΡΣΗ
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ
ΑΡΣΗ
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ
ΑΡΣΗ
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ
ΑΡΣΗ
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ
ΑΡΣΗ
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ
ΑΡΣΗ
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

ΡΟΡ 6136

ΕΚΠΤΩΣΗ

21-22/3/2021

ΑΡΣΗ
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ
ΑΡΣΗ
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ
ΑΡΣΗ
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ

ΤΙΜΗ
ΩΡΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕ 120954

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
ΟΔΟΣ 16
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
ΟΔΟΣ 16
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
ΟΔΟΣ 16

ΩΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΣΑΝΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΑΤΣΕΛΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΡΚΟΒΙΤΗΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΝΙΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

21-22/3/2021

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΣΣΑΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΕ 120952

ΤΟΠΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝ
ΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΕΒΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚ
Η Γ. Ν. & Θ.
ΘΩΜΑΣ Ο.Ε

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΧΑΝΗ
ΜΑΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙ
Α
ΔΙΚΑΙΟΥΧ
ΟΥ

Εγκρίνουμε τη δαπάνη (Απολογιστικά) και την διάθεση συνολικού ποσού 21.354,35 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
για την ανάθεση, με τη σύναψη των σχετικών συμφωνητικών, των εργασιών που εκτέλεσαν οι κατωτέρω δικαιούχοι, όπως
αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, για την μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτών (εκσκαφείς, φορτωτές, φορτηγά
κ.λ.π.) μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα στις 21/3/2021, ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο
Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφ ές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων,
καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση
της συγκοινωνίας και δεδομένου ότι η Π.Ε. Άρτας δεν διαθέτει μηχανήματα κατάλληλα για επέμβα ση σε οδικό δίκτυο. Η
δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου « Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο
οδικό δίκτυο Π.Ε Άρτας και στα υδατορέματα» σύμφωνα με την 1η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος 2021 (σχετ.
η αριθμ. 1/1/22-02-2021 απόφαση Περ. Συμβουλίου, Ε.Φ 071, ΚΑΕ 9779.01.030.01.

17

55€

15%

794,75

17

€50

30%

595,00

17

€50

30%

595,00

20

50€

30%

700,00

70

50€

30%

2.450,00

4

50€

30%

140,00

4,5

40€

15%

153,00

40

50€

30%

1400,00

45,5

50€

30%

1592,50

25,5

50€

30%

892,50

11

50€

30%

385,00

48,5

50€

30%

1697,50

7

50€

30%

245,00

6,5

60€

10%

351,00

20

50€

30%

700,00

20

50€

25%

750,00

28

50€

30%

980,00

29

50€

30%

1015,00
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ

ΜΕ 15692

21-26/3/2021

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
ΟΔΟΣ 18

ΑΡΣΗ
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ

51

50€

30%

1785,00

ΣΥΝΟΛΟ :

17.221,25€

ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ :

17.221,25€

ΦΠΑ 24% :

4.133,10€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ :

21.354,35€

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου σε εφαρμογή των
προβλέψεων του άρθρου 159 (παρ. 2) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’ 07 -06-2010)
Ο ΑΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε.
ΑΡΤΑΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Χ.Α
2. Φ300.09.ΜΙΜΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ

…………».


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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/603/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 19ο
Έγκριση διενέργειας 6μηνης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας Τ.Ε.Ι., σε Υπηρεσίες 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 2/4/2202-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
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. 826/08-04-2021
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 823/08-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «… Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής
Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με την αριθμ. 2767 / 3-3-2021 Βεβαίωση Έγκρισης Πρακτικής
Άσκησης μας γνώρισε ότι η φοιτήτρια / σπουδάστρια ΓΑΤΣΕΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΗΛΙΑ πληροί τις
προϋποθέσεις να ασκηθεί πρακτικά σε θέματα της ειδικότητάς της για την απόκτηση του πτυχίου της. Η
ενδιαφερόμενη με την από 4-3-2021 αίτησή της ζητά να κάνει εξάμηνη πρακτική άσκηση κατά το χρονικό
διάστημα από 10-5-2021 έως και 9-11-2021 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 € ( Ε.Φ. :072, Κ.Α.Ε. :0385 ) πλέον εργοδοτικής
εισφοράς 60,66 € ( Ε.Φ. :072, Κ.Α.Ε. : 0291 ), για την κάλυψη της αμοιβής της για το χρονικό διάστημα από
10-5-2021 έως και 9-11-2021 ( ήτοι μηνιαία δαπάνη 176,08 € πλέον εργοδοτικής εισφοράς 10,11 € ) σε βάρος
των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακής Ενότητας Άρτας . Παρακαλούμε
για την έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης της ανωτέρω σπουδάστριας σε Υπηρεσία της Περιφέρειας
Ηπείρου / Περιφερειακής Ενότητας Άρτας από 10-5-2021 έως και 9-11-2021 …».
7. Ό,τι 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 ΓΑΤΣΕΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ του ΗΛΙΑ, σπουδάστριας του Τμήματος Μηχανικών
Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, για το χρονικό διάστημα
από 10-05-2021 μέχρι 09-11-2021 για την απόκτηση του πτυχίου της και
Η δαπάνη για την πρακτική άσκηση της ανωτέρω σπουδάστριας, για το χρονικό διάστημα από 10-052021 μέχρι 09-11-2021, η οποία ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 1.056,48 € πλέον εργοδοτικής
εισφοράς (ήτοι μηνιαία δαπάνη 176,08 € πλέον εργοδοτικής εισφοράς 10,11 €), θα βαρύνει τις πιστώσεις
του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 0385 και 0291, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή
Ενότητα Άρτας έτους 2021, σύμφωνα με τις με α/α 184 και αρ. πρωτ. 72/12-01-2021 και α/α 183 και αρ.
πρωτ. 77/12-01-2021 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες καταχωρήθηκαν με α/α 163 και 162
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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/604/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 20ο
Έγκριση 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 30-06-2021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 5329/08-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 824/08-042021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. ΛΟΓΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
Ο ανάδοχος στην από 26-02-2021 αίτησή του αναφέρει ότι: 1. Οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν
τον χειμώνα και είχαν σαν αποτέλεσμα την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δεν
επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. 2. Λόγω COVID-19 τα συνεργεία
αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες στις μετακινήσεις τους από και προς τον τόπο εκτέλεσης του έργου καθώς
και στην διαμονή τους σε κάποιο κοντινό κατάλυμα. 3. Δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμη η ολίσθηση του
πρανούς γεγονός που δεν επιτρέπει ακόμη την ολοκλήρωση της οδού πρόσβασης του Σ.Μ.Α..
Για τους παραπάνω λόγους ο ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας εργασιών μέχρι 30-06-2021.
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Υ.Δ.Ε.Π.Π.Η. Με το αρ. πρωτ. 892/06.04.2021 έγγραφό της, η Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, διατύπωσε θετική γνώμη για την χορήγηση 9ης παράτασης στην
προθεσμία περαίωσης του υποέργου έως 30-06-2021
ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που
αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου. Οι παραπάνω βάσιμοι λόγοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
αναδόχου. Με βάση τα ανωτέρω εισηγούμαστε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι
30-06-2021 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. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Γ. Καραϊσκάκη» αναδόχου «Κ/Ξ
ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», μέχρι την 30-062021, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την αριθ. πρωτ. 892/06-04-2021 σύμφωνη γνώμη της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.


Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Έχουμε διατυπώσει τις
ενστάσεις μας για την επαναλαμβανόμενη και χωρίς επαρκή αιτιολόγηση «έγκριση αιτημάτων χορήγησης
παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών», για έργα που εκτελεί η Περιφέρειά μας. Είναι βέβαιο ότι
γίνεται κατάχρηση του μέτρου και στις περισσότερες των περιπτώσεων, από τους ίδιους αναδόχους. Η
θετική εισήγηση έχει καταστεί βλαπτική συνήθεια και για την Υπηρεσία που πρέπει να επανεξετάσει. Η
ακολουθητέα πρακτική των αναδόχων, της Υπηρεσίας αλλά και της Επιτροπής οδηγεί σε ακριβότερα έργα
που κατασκευάζονται εκτός χρονοδιαγράμματος και πάντοτε εκτός εποχής. Ορθώς δόθηκαν παρατάσεις
έργων στην περίοδο του lock down αλλά εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την επιδημία του νέου
κορονωϊού ως αιτίαση για νέες και είναι ανεπίτρεπτο».
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/605/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 21ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και
εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου
(ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
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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 τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 2264/08-04-2021 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 825/08-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία
εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 26.119,03 € χωρίς Φ.Π.Α (32.387,58 € με Φ.Π.Α.)
για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων και
οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων, καθώς και ειδών συνεργείου, όπως αναφέρονται στο
συνημμένο πίνακα και σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της
αρμόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για
κάθε όχημα.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, συνολικού ποσού 32.387,58 € με Φ.Π.Α. καθώς και τη διάθεση
της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με
Κ.Α. 2018ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση
εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου
2018-2020» (Υποέργο: «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων
καθώς και υπηρεσιών και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά-αναλώσιμα, διάφορα υλικά κ.λ.π.)
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2021»), για την προμήθεια ανταλλακτικών και για
εργασίες συντήρησης – επισκευής για τα μηχανήματα και οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας
Ιωαννίνων, καθώς και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα, διάφορα υλικά κ.λ.π.),
όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα:
Α/Α

ΑΡΙΘ.ΜΗΧΟΧΗΜ.

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ-ΟΧ

1

ΚΗΥ 9195

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

2

ΚΗΙ 5036

ΦΟΡΤΗΓΟ
(ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ)

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΠΟΣΟ ΜΕ
ΦΠΑ 24%

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΣΠΙΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ,
ΚΑΖΑΝΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΟΠΙΣΘΕΝ

100,00 €

124,00 €

ΕΡΓΑΣΙΑ:ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΠΥΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΣ

35,00 €

43,40 €

718,00 €

890,32 €

150,00 €

186,00 €

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 2 ΤΕΜ. ΣΠΙΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ,
4 ΤΕΜ. ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΣΠΙΡΑΛ, 2 ΤΕΜ. ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ, 2 ΤΕΜ. ΠΟΤΗΡΙΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ, 4
ΤΕΜ. ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΣΙΛΑΝΣΙΕ, 2 ΤΕΜ. ΣΩΛΗΝΑ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ, ΣΩΛΗΝΑ ΟΠΙΣΘΙΑ ΔΕΞΙΑ,
ΣΩΛΗΝΑ ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 2 ΤΕΜ. ΣΙΛΑΝΣΙΕ
ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ:ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΣ
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3

ΚΗΗ 6024

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

4

ΜΕ 119462

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

5

ΜΕ 93717

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

6

ΚΗΙ 5036

ΦΟΡΤΗΓΟ
(ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ)

7

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

8

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

9

ΚΗΙ 7411

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

10

ΜΕ 121968

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

11

ΚΗΙ 5029

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

12

ΚΗΙ 7411

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

13

ΚΗΥ 9140

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

14

ΚΗΥ 9145

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΣ ΕΞΩ
ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ, ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ ΔΕΞΙΟ, ΜΠΑΛΑΚΙ
ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΔΕΞΙΟ, ΦΟΥΣΚΑ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ
ΕΣΩΤ. ΔΕΞΙΑ, ΔΑΓΚΑΝΑ ΦΡΕΝΩΝ ΠΙΣΩ ΔΕΞΙΑ,
ΜΠΡΑΤΣΑΚΙΑ ΖΑΜΦΟΡ ΕΜΠΡΟΣ(2 ΤΕΜ), ΥΓΡΑ
ΦΡΕΝΩΝ, ΛΑΔΙΑ 10W-40 (2 LIT)
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΑΛΛΑΓΗ
ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ,-ΦΟΥΣΚΑΣ-ΑΚΡΟΜΠΑΡΟΥΜΠΑΛΑΚΙ ΔΕΞΙΑ, ΑΛΛΑΓΗ ΔΑΓΚΑΝΑΣ
ΦΡΕΝΩΝ ΠΙΣΩ ΔΕΞΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ:ΚΟΛΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΣΑΠΑΣ, ΚΟΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΑΣΙ
ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΤΩΝ 20
ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ:ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΒΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ-,
ΚΟΛΛΗΜΑΤΑ -ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΑΤΑ-ΚΟΛΛΗΜΑΤΑ
ΣΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΚΟΥΒΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ:ΑΛΛΑΓΗ ΡΑΟΥΛΑ ΚΑΙ ΤΥΜΠΑΝΑ
ΣΤΗΝ ΑΛΑΤΙΕΡΑ, ΞΥΛΩΜΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ, ΚΟΛΛΗΜΑΤΑ ΣΕ
ΣΠΑΣΜΕΝΟ ΜΑΧΑΙΡΙ
2 ΤΕΜ. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ 4+4 ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ
(1,00mX1,60m) , 3 ΤΕΜ. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΕΔΑΦΟΥΣ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ 4+4
ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ (1,40mX1,60m)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ FINCORD-M 2.50mm (10.20 ΚΙΛΑ),
ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΕΚ/ΣΗΣ ΚΛΑΠΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ (ΤEΜ
3), ΜΑΓΝ. ΚΑ ΡΥΔΑΚΙΑ 10mm (ΤΕΜ. 3), ΛΑΜΑΡ.
ΤΕΤΡΑΓ. ΨΩΜΑΚΙ Γ/Β 4,2Χ3 (0,10 ΧΙΛ), ΜΥΤΕΣ
WITTE 27592/2Χ50 ROB. (ΤΕΜ 2), ΤΡΟΧΟΙ
RHODIUS ΧΤ20/230Χ1.9 ΣΙΔ. (ΤΕΜ 25),
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡΥΑ 8Χ165 ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΑΚΡΥΑ 10Χ184 ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,
ΕΞΑΓ. ΧΑΛ. DIN933 8.8-Γ/B 8X100, SPREY WD-40
400ml, ΚΑΡΥΔ. 1/2΄΄ 10mm ΠΟΛΥΓΩΝΟ FORCE
(TEM 5), ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ 10X140 (TEM 6),
ΕΞΑΓ. ΑΥΤΟΔ. 7504/Κ ΡΟΔΕΛ. ΓΒ 6,3 (ΧΙΛ. 0,34)
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ
1 ΤΕΜ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 385Χ95Χ25
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΕΦΑΛΗΣ, 4 ΤΕΜ.
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΦΡΕΝΟΥ, 2 ΤΕΜ. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
ΨΥΓΕΙΟΥ, 4 ΤΕΜ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ G12, 4 ΤΕΜ.
ΜΠΟΥΖΙ, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ, ΧΕΡΟΥΛΙ ΟΠ
ΠΟΡΤΑΣ, 6 ΤΕΜ. ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΤΡΟΧΟΥ, 2 ΤΕΜ.
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΟΠ., ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ, 2 ΥΓΡΑ
ΦΡΕΝΟΥ 1L, ΤΡΟΜΠΑ ΑΜΠΡ., ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ, 4 ΤΕΜ.
ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ,2 ΤΕΜ. ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΜ
ΤΡΟΧ., 4 ΤΕΜ. ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ, 3 ΤΕΜ.
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΦΡΕΝΟΥ, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ, 4
ΤΕΜ. ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ G12, ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ,
ΠΟΛΑΠΛΗ, 2 ΛΑΜΠΕΣ Η7, ΤΡΟΜΠΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΣΕΤ ΚΑΔΕΝΑ ΜΗΧ., ΦΙΛΤΡΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ, ΦΙΛΤΡΟ
ΚΑΜΠΙΝΑΣ, ΛΑΔΙ 5W40 4L
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 2 ΤΕΜ. ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ ΟΠ,
ΣΕΤ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΟΠ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, 2
ΤΕΜ. ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΜ ΤΡΟΧΟΥ, 2 ΤΕΜ
ΜΟΥΑΓΙΕ ΕΜ, 2 ΤΕΜ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜ, ΣΕΤ
ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜ, ΖΗΤΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ, 2 ΤΕΜ
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜ, 2 ΤΕΜ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΟΠ,
ΠΟΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ, ΣΕΤ ΜΠΟΥΖΟΚΑΛΩΔΙΑ, 2
ΤΕΜ. ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ, ΤΡΟΜΠΑ
ΝΕΡΟΥ ΚΟΜΠΛΕ, ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΣΕΤ
ΒΙΔΕΣ, ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ, ΣΕΤ
ΓΡΑΝΑΖΙΑΚΑΔΕΝΑΣ, ΡΕΓΟΥΛΑΔΟΡΟΣ
ΚΑΔΕΝΑΣ, ΓΛΥΣΤΡΑ ΚΑΔΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΗ,
ΓΛΥΣΤΡΑ ΚΑΔΕΝΑΣ ΜΙΚΡΗ, ΚΑΔΕΝΑ, ΤΡΟΜΠΑ
ΒΕΝΖΙΝΑΣ ΚΟΜΠΛΕ, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ, 5 ΤΕΜ.
ΠΑΡΑΦΛΟΥ G12 1.5L, 2 ΤΕΜ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
ΦΡΕΝΟΥ, 5 ΤΕΜ. ΛΑΔΙ 10W40 1L, ΧΕΡΟΥΛΙ

263,62 €

326,89 €

150,00 €

186,00 €

2.450,00 €

3.038,00 €

970,00 €

1.202,80 €

1.450,00 €

1.798,00 €

1.360,00 €

1.686,40 €

134,30 €

166,53 €

145,16 €

180,00 €

1.203,63 €

1.492,50 €

1.038,64 €

1.287,91 €

1.392,10 €

1.726,20 €

912,14 €

1.131,05 €

1.013,05 €

1.256,18 €
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15

ΚΗΥ 9195

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

16

ΚΗΙ 5036

ΦΟΡΤΗΓΟ
(ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ)

17

18

19

ΚΗΗ 6031

ΚΗΥ 9135

ΚΗΗ 6032

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΠΟΡΤΑΣ, 2 ΤΕΜ. ΕΣΩΜΠΑΡΑ, ΣΕΤ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ,
2 ΤΕΜ. ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΣ ΕΞΩΤ.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΒΑΛΒΙΔΑ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ,
ΤΡΟΜΠΑ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ ΚΑΤΩ, ΚΟΛΑΡΟ
ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΝΩ, ΚΟΛΑΡΟ ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΤΩ,
ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΚΟΛΑΡΟΥ, ΤΑΠΑ ΨΥΓΕΙΟΥ, ΤΑΠΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ, ΚΑΛΥΜΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ, 5 ΛΑΔΙΑ 10W40
1L, 2 ΛΑΔΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ DEXOS III, ΤΡΟΜΠΑ,
ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ (3), ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ, 4 ΤΕΜ
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ G12, 4 ΤΕΜ. ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ, 3 ΤΕΜ.
ΜΕΤΡΑ ΚΟΛΑΡΟ, ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΣΕΤ
ΤΑΚΑΚΙΑ, ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ, ΦΙΛΤΡΟ
ΛΑΔΙΟΥ,ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ, 4 ΤΕΜ. ΜΠΟΥΖΙ, 3
ΤΕΜ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΦΡΕΝΟΥ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ, 2 ΤΕΜ.
ΣΩΜΑ ΟVER-3ης-4ης, 2 ΤΕΜ. ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕ,
ΜΟΥΦΑ OVER 3ης-4ης,, 2 ΤΕΜ. ΣΩΜΑ -3ης-4ης, 2
ΤΕΜ. ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕ-3ης-4ης, ECO III,
ΤΕΜ.ΜΟΥΦΑ-3ης-4ης, ECO III, 2 TEM ΣΩΜΑ 1ης2ας, 2 TEΜ, ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕ 1ης-2ας, ΜΟΥΦΑ1ης2ας, ΓΡΑΝΑΖΙ 4ης,, ΣΕΤ ΦΛΑΝΤΖΕΣ, 2 ΤΕΜ.
ΡΟΥΛΕΜΑΝ 4ης,ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΥΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΓΑΓΩΓΗ ΣΑΣΜΑΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΥΤΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ, ΓΕΝΙΚΟ
ΣΕΒΙΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 2 ΤΕΜ ΣΤΑΥΡΟΣ, 4 ΤΕΜ.
ΡΟΥΛΕΜΑΝ, 2 ΤΕΜ. ΤΣΙΜΟΥΧΑ, 2 ΤΕΜ
ΓΡΑΝΑΖΙ, ΤΡΟΜΠΑ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ,
ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ,
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΥΡΟΥΣ, ΕΞΑΓΩΓΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ,
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 3 ΤΕΜ. ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΡΟΜΠΑ
ΝΕΡΟΥ, 2 ΤΕΜ. ΚΟΛΑΡΟ ΝΕΡΟΥ, ΘΕΡΜΟΥΪΤ, 2
ΤΕΜ ΤΣΙΜΟΥΧΑ, 2 ΤΕΜ. ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ
ΘΕΡΜΟΥΪΤ, ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΙ
ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ,
ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΑΡΑ,
ΕΞΑΓΩΓΗ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΥ.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΡΑ,
ΣΚΑΣΤΡΑ ΑΕΡΑ, ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ, 2
ΚΟΛΑΡΑ ΝΕΡΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΛΛΑΓΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΣΚΑΣΤΡΑ
ΑΕΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΕΡΑ, ΑΛΛΑΓΗ
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ, ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΑ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ-ΦΙΛΤΡΑ, ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ- ΣΑΣΜΑΝ- ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

1.378,39 €

1.709,20 €

3.115,00 €

3.862,60 €

1.500,00 €

1.860,00 €

1.580,00 €

1.959,20 €

1.200,00 €

1.488,00 €

1.040,00 €

1.289,60 €

1.000,00 €

1.240,00 €

920,00 €

1.140,80 €

900,00 €

1.116,00 €

26.119,03 €

32.387,58 €

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 11/606/09-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 46531/796/07-04-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 22ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Άγναντα - Καταρράκτης - Μικροσπηλιά - Ράμια Κυψέλη - Βουλγαρέλι», αναδόχου «ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», μέχρι την 08-07-2021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
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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 τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 3374/09-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 826/09-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. 5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου
υπογράφηκε την 08-12-2020 για ποσό 295.368,57€ χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης
του έργου ορίστηκε σε τέσσερις (4) μήνες και έληξε την 08-04-2021. 7. Με την από 03-03-2021 αίτησή του,
ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 08-07-2021 για τους
λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι
την 08-07-2021, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών, την σύνταξη Α.Π.Ε. και το κλείσιμο του
φακέλου εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16.
Και επειδή Ο χρόνος παράτασης έως την 08-07-2021 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού
αντικειμένου της εργολαβίας. Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 40,00% του έργου και απαιτείται επιπλέον
χρόνος για την αποπεράτωση των συμβατικών εργασιών, όπως επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα θα γίνει
σύνταξη ΑΠΕ και τις διαδικασίες του κλεισίματος του φακέλου εργολαβίας.
Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο έληξε την 0804-2021 μέχρι την 08-07-2021 και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου

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

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Άγναντα - Καταρράκτης - Μικροσπηλιά - Ράμια - Κυψέλη
- Βουλγαρέλι», αναδόχου «ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», μέχρι την 08-07-2021, με δικαίωμα
αναθεώρησης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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