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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 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 12/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία 
αποτελείται από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, ως Πρόεδρο, δύο (2) Αντιπεριφερειάρχες ως μέλη, 
όπως ορίσθηκαν με την αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και 
οκτώ (8) Περιφερειακούς Συμβούλους ως μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά), όπως εκλέχθηκαν με 
την αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ως εξής:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τακτικά Μέλη:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος 

Γ. Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Σίμου - Τάσιου Αναστασία, Περιφερειακός Σύμβουλος 

2. Μπραΐμη - Μπότση Σταυρούλα, Περιφερειακός Σύμβουλος 

3. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

4. Γκούμας Αχιλλέας, Περιφερειακός Σύμβουλος 

5. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, 

6. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος  

7. Νάνος Ευστάθιος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

8. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. οικ. 
51580/875/16-04-2021 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα μέλη:  

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

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

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. 
51580/875/16-04-2021 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. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου για το Α’ τρίμηνο έτους 2021 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 

2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 10-03-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες 
αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της Αρχαίας 
Αμβρακίας», προϋπολογισμού € 258.000,00 με ΦΠΑ. 

3. Έγκριση του Πρακτικού V/13-04-2021 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-10-2020 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στους κυκλικούς κόμβους 
εργατικών κατοικιών», προϋπολογισμού 139.100,00 € με Φ.Π.Α. 

4. Έγκριση του από 15-04-2021 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 επαρχιακής οδού Ιτέα προς Πέτρα Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 
62.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

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 – βελτίωση 
Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας», 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 – βελτίωση 
παραλιακού τμήματος της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με 
ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

7. 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 - βελτίωση 
Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού € 100.000,00 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 υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άμεση αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην επαρχιακή οδό Δεσποτικό - Φωτεινό δήμου 
Ζίτσας», προϋπολογισμού € 65.000,00 με ΦΠΑ. 

9. 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 στην αριστερή όχθη Βοϊδομάτη του ΤΟΕΒ 
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ», προϋπολογισμού € 30.974,00 με ΦΠΑ. 

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

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης 
απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Γ. Καραϊσκάκη». 
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12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας μετά από καθίζηση στην επαρχιακή οδό 
Λεπτοκαρυάς – Φιλιατών περιοχής Καλλιθέας (παροχή υπηρεσιών)». 

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου Δήμου Άνω Καλαμά (νυν Δήμου Πωγωνίου)». 

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός αύλακα από δέντρα στην περιοχή απέναντι από το αμαξοστάσιο του 
αστικού ΚΤΕΛ (παροχή υπηρεσιών)». 

15. Έγκριση του από 15-04-2021 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 Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άμεση αποκατάσταση βατότητας 17ης επαρχιακής οδού από Βουτσαρά – Κούρεντα – Χίνκα 
– Ζόριανη», προϋπολογισμού € 175.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της 
διαπραγμάτευσης. 

16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση του δημοτικού σχολείου Κοσμηράς», αναδόχου «ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
Ι.Κ.Ε.», μέχρι την 08-08-2021. 

17. Συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής με την αριθμ. 654/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών, με την οποία έγινε δεκτή η από 08-02-2021 Προδικαστική 
Προσφυγή της ένωσης εταιρειών «COMITECH A.E. - DOTSOFT A.E.»,  και ακυρώθηκε μερικώς 
η αριθμ. 3/180/28-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των Πρακτικών 
1ο/01-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής) και 2ο/27-01-2021 
(αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάθεση της σύμβασης του υποέργου με Α/Α 1 
«Ανάπτυξη συστημάτων, εφαρμογών και ψηφιακού περιεχομένου», συνολικού 
προϋπολογισμού € 309.223,75 με Φ.Π.Α., της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία», 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» (MIS 5035534).  

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργου του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου με ΚΑ 2013ΕΠ03000013 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού». 

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων εκτός και εντός έδρας των 
υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, μηνών 
Μαΐου και Ιουνίου 2021, για την υλοποίηση του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης 
(ΔΙΓΕΛΠ ΣΑΕ 0822 ΚΑ: 2020ΣΕ08220002). 

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων εκτός και εντός έδρας μηνών 
Μαΐου και Ιουνίου 2021, των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Ιωαννίνων για την υλοποίηση του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας 
των προϊόντων της Μελισσοκομίας έτους 2021. 

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή 
Κρυσταλλοπηγής Θεσπρωτίας για το έτος 2021. 

22. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, όπως διαμορφώθηκε μετά την 2η Τροποποίησή του. 

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Εκπόνηση 
προγράμματος γενικού στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης (Master Plan) Πάρκου Υψηλής 
Τεχνολογίας και Έρευνας». 

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο 
διαδικτυακό φεστιβάλ στο Σβέρτε της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας. 

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας 
Ηπείρου στον τουριστικό οδηγό LET’S GO PREVEZA. 

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη 
διαδικτυακή έκθεση FOOD EXPO DIGITAL 2021. 
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27. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας 
Ηπείρου στον τουριστικό οδηγό ΔΙΑΚΟΠΕΣ. 

28. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης ειδικά διαμορφωμένου οχήματος (μικρού λεωφορείου 
χωρητικότητας 13 ατόμων) για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία, στην ΑΜΚΕ «Ελπίδα 
Ζωής». 

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης και προστασίας κτηνοτροφικών υποδομών στα 
όρια του Τσεπελόβου και των Ασπραγγέλων». 

30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός περιοχής Παλαιοχωρίου (παροχή υπηρεσιών)». 

31. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση περιοχής Πάτερ Κοσμάς Καλεντίνης και προστασία της επαρχιακής 
οδού», προϋπολογισμού € 111.600,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

32. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Πληκατίου», προϋπολογισμού € 111.600,00 με 
ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

33. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση 
– βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι - όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας», αναδόχου «ΑΣΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 31-10-2021. 

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

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

36. Απόφαση επί αιτήματος, για εξωδικαστικό συμβιβασμό, με καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους 
της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, για υλικές ζημιές από τροχαίο συμβάν. 

37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού στην Ελαία Φιλιατών προς 
αποφυγή ατυχημάτων (προμήθεια υλικών)». 

38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας και αντιστήριξης οδού από γέφυρα Νεράιδας έως 
συνοικισμό Δονάτου (παροχή υπηρεσιών)». 

39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός από κατολισθήσεις στην επαρχιακή οδό Πλαταριά – Σύβοτα – 
Πέρδικα – Αρίλλα (παροχή υπηρεσιών)». 

40. Έγκριση του από 02-04-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-04-2021 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις - αντιστηρίξεις - καθαρισμοί υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευή 
νέων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 235.000,00 με ΦΠΑ. 

41. Έγκριση του από 12-04-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-04-2021 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας - κατασκευή τεχνικών - σήμανση και ασφάλεια οδικών 
τμημάτων στο Δήμο Πρέβεζας» προϋπολογισμού € 282.200,00 με ΦΠΑ. 

42. Έγκριση του από 13-04-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-04-2021 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 
72.000,00 με ΦΠΑ. 

43. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας 
με τίτλο «Οριστική μελέτη δικτύου ποδηλατοδρόμων Νομού Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», 
αναδόχου συμπραττόντων γραφείων μελετών «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ» – «DELCO Ε.Π.Ε. Ν. 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ». 
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44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη της υπερωριακής απασχόλησης 
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας για το 
Α΄& Β΄ εξάμηνο 2021. 

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

46. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την αντιμετώπιση 
λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2021. 

47. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού (διεθνούς) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και των όρων 
της διακήρυξής του για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019/ ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 
275.165,36 € με  Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 
και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού. 

48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή του τελικού λογαριασμού – 
αποζημίωσης, λόγω διάλυσης της σύμβασης του 2ου υποέργου της Πράξης «Εργασίες 
ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του μικρού θέατρου της Αρχαίας 
Αμβρακίας». 

49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης όψεων του Β΄ διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου». 

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

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
δεδομένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ’ αυτού, συζητήθηκε και λήφθηκε απόφαση 
για το εξής θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση άσκησης ενδίκου μέσου (παρέμβαση) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπέρ 
της αριθμ. 552/07-07-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών και της 
υπ’ αριθμ. 133039/19-10-2020 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου 
– Δυτικής Μακεδονίας και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δικαστική 
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και 
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της από 09-04-2021 συνεδρίασης. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/607/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 1ο 

Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου για το Α’ τρίμηνο έτους 2021 και υποβολή της στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

http://www.php.gov.gr/
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
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 τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4334/16-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 
889/16-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα, εισηγητική έκθεση για την έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Α’ τρίμηνο έτους 2021, με 
επισυναπτόμενους τους πίνακες των αποτελεσμάτων εσόδων και εξόδων, καθώς και την 
έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, του 
προηγούμενου (Δ’) τριμήνου έτους 2020. 

Με την ως άνω εισηγητική έκθεση, βάσει των διατάξεων του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010, 
της αριθμ. 40038/9-9-2011 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί καθορισμού των 
στοιχείων που περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού 
των Δήμων και Περιφερειών» (ΦΕΚ 2007/Β), του άρθρου 4, παρ.5 του Π.Δ. 113/2010 και 
του Π.Δ. 80/2016 και του άρθρου 40 του Ν. 4257/2014, υποβάλλεται η έκθεση 
αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου για το 
Α’ τρίμηνο του έτους 2021, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα των υποδειγμάτων 
4 και 5 που ορίζει η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για τις Περιφέρειες, και 
παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων, 
και με τις σχετικές παρατηρήσεις. 

7. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε την κατάρτιση της 
έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας 
Ηπείρου για το Α’ τρίμηνο έτους 2021, όπως υποβλήθηκε από τη Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Παππάς Δημήτριος 
(Τάκης), δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ επισημαίνοντας ότι θα τοποθετηθεί αναλυτικά, στη 
συζήτηση του θέματος στη σχετική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 Καταρτίζει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της 
Περιφέρειας Ηπείρου για το Α’ τρίμηνο έτους 2021, ως η εισηγητική έκθεση του Τμήματος 
Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί ενιαίο 
και αναπόσπαστο μέρος αυτής, και  

 Την υποβάλλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, συνοδευόμενη από την έκθεση 
αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, του 
προηγούμενου (Δ’) τριμήνου έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρ. 268 παρ. 10 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής: 
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κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Δεν αμφισβητούμε την ορθότητα των οικονομικών 
στοιχείων και την έκθεση των αποτελεσμάτων, όπως συντάχθηκαν από τις Οικονομικές 
υπηρεσίες της Περιφέρειας, τοποθετούμαστε όμως αρνητικά, διότι είναι απόρροια 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας τον οποίο ουδέποτε υπερψηφίσαμε. Θα τοποθετηθούμε  
αναλυτικά, στη συζήτηση του θέματος στη σχετική συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, δεν μας 
ικανοποιούν.».  

κ.  Κιτσανού Μαργαρίτα. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

Πληροφορίες: Ν. Τσαραούση 

Τηλέφωνο:2651364226 

email:n.tsaraousi@php.gov.gr 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2021 

 

Στα πλαίσια που ορίζουν οι διατάξεις: 

 Του άρθρου 268 του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α) 

 Της αριθ.: 40038/9-9-2011 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί καθορισμού των 

στοιχείων που περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού των 

Δήμων και Περιφερειών.» (ΦΕΚ 2007/Β), 

 Του άρθρου 4, παρ.5 του π.δ. 113/10 και του π.δ. 80/2016, 

 Του άρθρου 40 του ν.4257/14, 

σας υποβάλλουμε έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας 

Ηπείρου για το Α΄ τρίμηνο του 2021. 

 Η σύνταξη της έκθεσης έγινε σύμφωνα με τα πρότυπα των υποδειγμάτων 4 και 5 που ορίζει η απόφαση 

του Υπουργείου Εσωτερικών  και έχει συνοπτικά ως εξής: 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ   

Περίοδος 1/01/2021 έως 31/03/2021 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ % ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ % 

1 2 2/1 3 3/1 3/2 

144.272.778,71 20.099.115,59 13,93 20.099.115,59 13,93 100 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 

Περίοδος 1/01/2021  έως 31/03/2021 
Πρ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 

1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

196.478.785,54 169.370.260,72 86,20 22.857.001,41 11,63 21.693.450,95 21.613.141,88 11 94,56 

Γενικά επί των όρων της έκθεσης: 

ΕΣΟΔΑ: 

 Στην στήλη Προϋπολογισμός αναφέρεται το εγκεκριμένο ποσό του Προϋπολογισμού εσόδων 

της Περιφέρειας Ηπείρου  με τις αναμορφώσεις οι οποίες έχουν εγκριθεί έως 31 /03 / 2021. 

 Στην στήλη Βεβαιωθέντα αναφέρονται τα ποσά των εσόδων τα οποία έχουν βεβαιωθεί και έχουν 

καταχωρηθεί ως παραστατικά εσόδων στο λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας από 1/1/2021 έως 

31/03 /2021, 

 Στην στήλη Εισπραχθέντα αναφέρονται τα ποσά των βεβαιωμένων  εσόδων τα οποία έχουν 

πιστωθεί στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς που τηρεί η Περιφέρεια και έχουν γίνει Γραμμάτια 

Είσπραξης για ενημέρωση του  λογιστικού συστήματος της Περιφέρειας για το αντίστοιχο 

χρονικό διάστημα. 

 

ΕΞΟΔΑ: 

 Στην στήλη Προϋπολογισμός αναφέρεται το ποσό του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού εξόδων 

της Περιφέρειας Ηπείρου μαζί με τις τελευταίες αναμορφώσεις,  
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 Στην στήλη Δεσμευθέντα περιλαμβάνονται οι δεσμεύσεις σε βάρος των πιστώσεων του 

προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου ανά κατηγορία κωδικού (π.δ. 113/10 & 

π.δ.80/2016 «ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες») μέχρι 31/03 /2021. 

 Στην στήλη Τιμολογηθέντα περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών (ανά κατηγορία κωδικού) 

για τις οποίες  έχει εκδοθεί ο τίτλος πληρωμής  και έχουν κατατεθεί τα δικαιολογητικά στην 

υπηρεσία το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 

 Στην στήλη Ενταλθέντα περιλαμβάνονται οι δαπάνες (ανά κατηγορία κωδικού) οι οποίες έχουν 

ενταλματοποιηθεί το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, 

 Στην στήλη Πληρωθέντα περιλαμβάνονται οι δαπάνες (ανά κατηγορία κωδικού) οι οποίες έχουν 

εξοφληθεί από τα αρμόδια τμήματα των Δ/νσεων Οικονομικού  έως 31/03 /2021. 

 

Α. ΕΣΟΔΑ 

 

Κατά το Α΄ τρίμηνο του 2021 η πορεία είσπραξης των εσόδων συνολικά της Περιφέρειας Ηπείρου 

ανέρχεται σε ποσοστό 13,93 % επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού. 

Αναλυτικά: 

 Στην κατηγορία 0000 (έσοδα από Κρατική – Κοινοτική Επιχορήγηση), στο Α΄ τρίμηνο δεν 

υπήρξε καμία επιχορήγηση για: δαπάνες Φυτοϋγειονομικού ελέγχου γεωπόνων και  πρόσθετα 

τέλη κτηνιάτρων (ανταποδοτικά τέλη),   για  λειτουργικά έξοδα των Προνοιακών Ιδρυμάτων,  

απόδοση επί  των εισπράξεων από τα τέλη περιοδικού ελέγχου μέτρων και σταθμών. Υπήρξε 

μόνο ένα μικρό ποσό από την κοινοτική συμμετοχή στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

Adripass. 

 Στην κατηγορία 1000 (Φόροι-τέλη-Δικαιώματαα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.) υπήρξε τακτική 

χρηματοδότηση για τα λειτουργικά, την Μισθοδοσία Αιρετών και την Μισθοδοσία των 

υπαλλήλων της Περιφέρειας, ενώ δεν υπήρξε επιχορήγηση από ΚΑΠ για επενδύσεις,  για 

μεταφορά μαθητών, και για δαπάνες ΟΣΔΕ στο Α΄ τρίμηνο. 

 Στις κατηγορίες των ίδιων εσόδων -των οποίων το ανώτατο ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού 

καθορίζεται από την ΚΥΑ κατάρτισης του Προϋπολογισμού- η πορεία είσπραξης κατά το Α΄ 

τρίμηνο έχει ανά κατηγορία ως εξής:  

1. 1000 μείον 1250: στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα τέλη από χορήγηση διπλωμάτων, αδειών 

Δ/νσεων Ανάπτυξης και τα τέλη είσπραξης αδείας ή μεταβίβασης αυτοκινήτων  των 

Δ/νσεων Μεταφορών. Το Προϋπολογιζόμενο ποσό στον διαμορφωμένο Προϋπολογισμό 

ανέρχεται σε 1.764.508,73€ και η είσπραξη στο Α΄ τρίμηνο σε 478.113,03€. 

2. 3000:στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του 

Ν.Π.Δ.Δ.(τόκοι κεφαλαίων , έσοδα από πώληση εντύπων, μισθώματα δικαιώματος χρήσης 

βοσκήσιμων γαιών κ.λπ.). Στο Α΄ τρίμηνο  έχει πιστωθεί ένα μικρό ποσό τόκων Α΄ τριμήνου 

καθώς και  είσπραξη τιμήματος από παραχώρηση αγροκτήματος στην ΠΕ Άρτας, 

3. 4000: στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα έσοδα από επιβολή προστίμων και χρηματικών 

ποινών που επιβάλλουν αρμόδιες Δ/νσεις της Περιφέρειας (Εμπορίου, Κτηνιατρικής κ.λπ.) 

στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων τους. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο Α΄ 

τρίμηνο (26.977,19€) είναι ικανοποιητική καθώς από το ποσό του διαμορφωμένου 

προϋπολογισμού (230.500,00), ποσό 150.000,00 € αφορά εκτίμηση εσόδων  βάση του 

ν.4663/2020, άρθρο 30, παρ.1 (ΦΕΚ 30Α΄/2020), για την λειτουργία των  Μικτών Κλιμακίων  

Ελέγχου Οχημάτων,  τα οποία δεν συστήθηκαν  καθώς δεν έχει εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ. 

4. 5000 μείον 5200: στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση 

ΧΕΠ, επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων κλπ. Το Προϋπολογιζόμενο ποσό στον 

διαμορφωμένο Προϋπολογισμό ανέρχεται σε 37.014,00€ και η είσπραξη στο Α΄ τρίμηνο σε 

6.596,27€. Πρόκειται για κατηγορία η οποία δεν παρουσιάζει σταθερή εκτέλεση. 

5. 5200: Η κατηγορία αυτή - η οποία δεν αποτελεί ίδιο έσοδο – αφορά την απόδοση των 

εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων. Στην κατηγορία αυτή το μεγαλύτερο μέρος της πίστωσης 

(5.101.219,45) αφορά την λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων. Το σύνολο των εσόδων που έχει πιστωθεί στην Περιφέρεια από τους υπόχρεους 

φορείς (Δήμους, ΦΟΣΔΑ, απόδοση μέσω της ΔΕΗ κ.λπ.) κατά το Α΄ τρίμηνο  ανέρχεται σε 

853.468,47€. Η απόδοση του οφειλόμενου ποσού καθυστέρησε στο πρώτο τρίμηνο καθώς 

δεν είχε ολοκληρωθεί  η διαδικασία  προσδιορισμού  του ετήσιου συμψηφιζόμενου ποσού 

έτους 2020 μεταξύ Ι.Φ.Σ. και Περιφέρειας. 
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6. 6000: στην κατηγορία αυτή ανήκουν λοιπές κατηγορίες εσόδων οι οποίες δεν 

κατονομάζονται ειδικά όπως : έσοδα από χορήγηση άδειας άσκησης πλανόδιου εμπορίου, 

απόδοση τελών λαϊκών αγορών κ.λπ. Η αύξηση του προϋπολογισμού της κατηγορίας 

οφείλεται στην εγγραφή ποσού 224.419,95€ στον ΚΑΕ 6129 -ο οποίος δεν αποτελεί ίδιο 

έσοδο- και αφορά το 75% της επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ για την πρόσληψη μακροχρόνια 

ανέργων ηλικίας 55-67 ετών στην Περιφέρεια Ηπείρου βάση της 11/2017 δημόσιας 

πρόσκλησης του ΟΑΕΔ και των τροποποιήσεων αυτής. Το ποσό της εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού-αφαιρούμενης της ανωτέρω κατηγορίας - κατά το Α΄ τρίμηνο (42.993,00€) 

σε σχέση με το προϋπολογιζόμενο ποσό (89.100,00€) είναι ικανοποιητικό τηρουμένων των 

ποσοτικών και χρονικών αναλογιών. 

 Στην κατηγορία 9000 (έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις), υπήρξε επιχορήγηση για ΣΑΕΠ 

018/1, ΣΑΕ 572 και για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας Τα έσοδα του Περιφερειακού 

Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου  είναι ισόποσα με το ύψος των πληρωμών, με βάση τα στοιχεία τα 

οποία μας έχουν αποσταλεί με ευθύνη του Διευθυντή του ΠΤΑΗ. 

Β. ΕΞΟΔΑ 

Η πορεία εκτέλεσης των δαπανών της Περιφέρειας Ηπείρου κατ’ αντιστοιχία των εσόδων κατά το Α΄ 

τρίμηνο του 2021  ανέρχεται σε ποσοστό 11,00 % επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού. 

Κατά το Α΄ τρίμηνο του 2021 η έναρξη των πληρωμών έγινε στα μέσα Ιανουαρίου μετά  την ολοκλήρωση 

των απαραίτητων κατά νόμο  διαδικασιών για την έναρξη του οικονομικού έτους.  Οι δαπάνες  των 

οφειλών οι οποίες είχαν εγκαίρως κατατεθεί στα αρμόδια τμήματα (συμπεριλαμβανομένης και της 

δαπάνης για την Μεταφορά μαθητών Σεπτεμβρίου –Δεκεμβρίου 2020), έχουν στο σύνολό του 

εκκαθαριστεί, με αποτέλεσμα την απουσία ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων για την Περιφέρεια Ηπείρου 

κατά το κλείσιμο του Α΄ τριμήνου 2021.  

Οι λειτουργικές δαπάνες εκτελούνται με κανονικό ρυθμό ενώ οι  δαπάνες μεταφοράς μαθητών του 

πρώτου τριμήνου του 2021 βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης . Για την απόδοση των εσόδων από 

την λειτουργία της Μονάδας Αστικών Στέρεων Αποβλήτων ισχύουν όσα αναλυτικά περιγράφονται στην 

αντίστοιχη κατηγορία εσόδων. 

 Οι δαπάνες για επενδύσεις εκτελέστηκαν σε αναλογία με την εισροή των εσόδων  και τα ταμειακά 

υπόλοιπα του οικ. έτους 2020. Οι πληρωμές έγιναν στο μεγαλύτερο μέρος για έργα ΠΔΕ(ΣΑΕΠ 330, 

ΣΑΕΠ 530, ΣΑΕΠ 318/2, ΣΑΕ 024, ΣΑΕΠ 018/1, ΣΑΕΠ 018/2, ΣΑΕ 024, ΣΑΕ 0822,  ΣΑΕ 275/1, 

Πρόγραμμα ΤΕΒΑ και Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας) καθώς και για επενδύσεις εκτελούμενες από 

έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. Ο Προϋπολογισμός της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνει το σύνολο των έργων του 

ΠΔΕ από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς και τα έργα του εγκεκριμένου τεχνικού 

προγράμματος της Περιφέρειας που χρηματοδοτείται από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ. 

Οι πληρωμές των έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με υπόλογο το Περ. Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου για 

το Α τρίμηνο του  2021 έχουν ενσωματωθεί στο Λογιστικό Σύστημα της Περιφέρειας Ηπείρου με βάση 

τα στοιχεία τα οποία μας έχουν αποσταλεί με ευθύνη του Διευθυντή του ΠΤΑΗ. 

Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω, με το γεγονός ότι κάθε Περιφερειακή Ενότητα εκτελεί ξεχωριστά και 

αυτόνομα τον προϋπολογισμό της ως τμήμα του ενοποιημένου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας,  και 

με τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των υπηρεσιών των ΟΤΑ σε  εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και 

περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, η εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 

για το Α΄ τρίμηνο του  2021   ανταποκρίθηκε στον σχεδιασμό κατάρτισής του.  

 

 

Συνημμένα          Ιωάννινα  16  / 04  / 2021 

Έκθεση Δ΄ Τριμήνου 2020 

                                          

Ο Αν/της Προϊσ/νος Δ/νσης                                             Ο Περιφερειάρχης     

 

 

      Κλούμπας Δημήτριος                                                 Καχριμάνης Αλέξανδρος 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

K.A. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα

1 2 2/1 3 3/1 3/2

0000 Επιχορηγήσεις 665.287,31 11.097,15 1,67% 11.097,15 1,67% 100,00

1000 Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ. 40.355.508,73 6.556.462,84 16,25% 6.556.462,84 16,25% 100,00

3000 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα 247.472,73 5.701,90 2,30% 5.701,90 2,30% 100,00

4000 Προσαυξήσεις,πρόστιμα,χρηματικές ποινές & παράβολα 230.500,00 26.977,19 11,70% 26.977,19 11,70% 100,00

5000 Λοιπά έσοδα 5.183.233,45 876.702,74 16,91% 876.702,74 16,91% 100,00

6000 Έκτακτα έσοδα 313.519,95 42.993,00 13,71% 42.993,00 13,71% 100,00

7000 Έσοδα από Δάνεια

8000 Έσοδα από παρελθόντα έτη

9000 Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις 97.277.256,54 12.579.180,77 12,93% 12.579.180,77 12,93% 100,00

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 50.000.000,00 11.420.368,34 22,84% 11.420.368,34 22,84% 100,00

ΣΥΝΟΛΟ: 144.272.778,71 20.099.115,59 13,93% 20.099.115,59 13,93% 100,00

Ιωάννινα  16  / 4  / 2021

Ο Αν/της Προϊσ/νος Δ/νσης

Κλούμπας Δημήτριος

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Περίοδος 1/1/2021 έως 31/03/2021

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ OIKON.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Περίοδος 1/1/2021 έως 31/03/2021

K.A. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %

1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3

0000 Πληρωμές για υπηρεσίες 49.365.791,83 33.637.831,44 68,14% 8.747.772,08 17,72% 7.859.057,70 7.798.871,16 15,80% 89,15%

1000 Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού 2.475.071,22 1.228.869,72 49,65% 245.463,22 9,92% 224.549,37 212.540,78 8,59% 86,59%

2000 Πληρωμές μεταβιβαστικές 414.649,83 26.000,00 6,27% 20.000,00 4,82% 20.000,00 20.000,00 4,82% 100,00%

3000 Πληρωμές που αντικρίζ.από πραγματοπ. έσοδα 5.810.454,66 5.323.543,61 91,62% 19.823,00 0,34% 13.523,00 12.082,00 0,21% 60,95%

5000 Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες 2.562.006,11 373.991,39 14,60% 91.999,13 3,59% 91.999,13 91.999,13 3,59% 100,00%

6000 Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.) 190.000,00 182.000,00 95,79% 43.105,57 22,69% 43.105,57 43.105,57 22,69% 100,00%

7000 Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.

9000 Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) 135.660.811,89 128.598.024,56 94,79% 13.688.838,41 10,09% 13.441.216,18 13.434.543,24 9,90% 98,14%

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00% 11.420.368,34 22,84% 11.420.368,34 11.420.368,34 22,84% 100,00%

ΣΥΝΟΛΟ: 196.478.785,54 169.370.260,72 86,20% 22.857.001,41 11,63% 21.693.450,95 21.613.141,88 11,00% 94,56%

Ιωάννινα  16  / 4  / 2021

Ο Αν/της Προϊσ/νος Δ/νσης

Κλούμπας Δημήτριος

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΔΑ: Ω3ΖΟ7Λ9-ΣΗ6
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

K.A. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα

1 2 2/1 3 3/1 3/2

0000 Επιχορηγήσεις 1.778.087,25 980.427,55 55,14% 980.427,55 55,14% 100,00

1000 Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ. 40.631.000,00 39.040.782,04 96,09% 39.040.782,04 96,09% 100,00

3000 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα 250.401,78 301.098,25 120,25% 301.098,25 120,25% 100,00

4000 Προσαυξήσεις,πρόστιμα,χρηματικές ποινές & παράβολα 90.114,00 142.966,12 158,65% 142.966,12 158,65% 100,00

5000 Λοιπά έσοδα 5.285.601,00 4.946.045,04 93,58% 4.946.045,04 93,58% 100,00

6000 Έκτακτα έσοδα 122.000,00 105.117,40 86,16% 105.117,40 86,16% 100,00

7000 Έσοδα από Δάνεια

8000 Έσοδα από παρελθόντα έτη

9000 Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις 109.151.322,49 63.655.235,94 58,32% 63.655.235,94 58,32% 100,00

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 70.000.000,00 53.382.497,03 76,26% 53.382.497,03 76,26% 100,00

ΣΥΝΟΛΟ: 157.308.526,52 109.171.672,34 69,40% 109.171.672,34 69,40% 100,00

Ιωάννινα  21  / 1  / 2021

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Περίοδος 1/1/2020 έως 31/12/2020

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ OIKON.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Περίοδος 1/1/2020 έως 31/12/2020

K.A. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %

1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3

0000 Πληρωμές για υπηρεσίες 46.562.932,89 37.426.060,54 80,38% 28.718.265,76 61,68% 27.443.733,05 27.443.733,05 58,94% 95,56%

1000 Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού 2.369.024,36 1.538.357,85 64,94% 943.411,35 39,82% 873.014,50 873.014,50 36,85% 92,54%

2000 Πληρωμές μεταβιβαστικές 379.596,13 162.000,00 42,68% 162.000,00 42,68% 142.000,00 142.000,00 37,41% 87,65%

3000 Πληρωμές που αντικρίζ.από πραγματοπ. έσοδα 6.069.442,89 5.471.565,99 90,15% 4.977.723,28 82,01% 4.977.723,28 4.977.723,28 82,01% 100,00%

5000 Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες 3.474.299,82 1.161.557,79 33,43% 830.999,28 23,92% 806.883,25 806.883,25 23,22% 97,10%

6000 Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.) 190.000,00 190.000,00 100,00% 174.465,48 91,82% 174.465,48 174.465,48 91,82% 100,00%

7000 Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ. 503.911,78 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%

9000 Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) 139.644.611,61 131.623.168,74 94,26% 64.106.682,97 45,91% 63.983.980,19 63.983.980,19 45,82% 99,81%

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 70.000.000,00 70.000.000,00 100,00% 53.382.497,03 76,26% 53.382.497,03 53.382.497,03 76,26% 100,00%

ΣΥΝΟΛΟ: 199.193.819,48 177.572.710,91 89,15% 99.913.548,12 50,16% 98.401.799,75 98.401.799,75 49,40% 98,49%

Ιωάννινα    21   / 1  /  2021

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΔΑ: Ω3ΖΟ7Λ9-ΣΗ6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/608/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 10-03-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της 
Αρχαίας Αμβρακίας», προϋπολογισμού € 258.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω3ΖΟ7Λ9-ΣΗ6



-15- 
 

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. 4/240/10-02-2021 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 «Εργασίες αντιστήριξης των 
πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της Αρχαίας Αμβρακίας», 
προϋπολογισμού € 258.000,00 με ΦΠΑ, της Πράξης «Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης 
του αρχαιολογικού χώρου του μικρού θέατρου της Αρχαίας Αμβρακίας», η οποία εντάχθηκε 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5002491, και στη 
ΣΑΕΠ 018/1 Ηπείρου, με Κ.Α. 2017ΕΠ01810007, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν 
από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην 
αριθμ. πρωτ. 1960/09-02-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου, με την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΕ/26268/3166/103/44/03-03-
2020 (ΑΔΑ: 6ΕΨΠ4653Π4-Ο8Β) απόφαση του Τμήματος Έργων της Δ/νσης Αναστήλωσης 
Αρχαίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, την αρ. πρωτ. 
132784/12472/10-11-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και την αριθμ. πρωτ. 368/09-02-2021 προέγκριση 
δημοπράτησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου και βάσει της 
από 08-06-2016 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού όπως αυτή τροποποιήθηκε την 15-06-2017 και την 
17-12-2020 και ισχύει, και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 Ηπείρου, με Κ.Α. 2017ΕΠ01810007 και 
τίτλο «Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του μικρού θέατρου 
της Αρχαίας Αμβρακίας». Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την αριθμ. 5/259/18-02-2021 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 16-02-2021 (mimed-ecb-a-2-id-aa-8700-eba) κλήρωση τακτικών 
και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ. 

7. Την αριθμ. 7/349/04-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία: Α) 
ακυρώθηκε η ως άνω, αριθμ. 5/259/18-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά 
την ακύρωση από το ΜΗΜΕΔ, της από 16-02-2021 (mimed-ecb-a-2-id-aa-8700-eba) 
ηλεκτρονικής κλήρωσης κατόπιν του αρ. πρωτ. οικ. 27118/3132/26-02-2021 αιτιολογημένου 
αιτήματος της αναθέτουσας αρχής, λόγω της τεχνικής δυσλειτουργίας του συστήματος 
ηλεκτρονικών κληρώσεων (επαναλαμβανόμενη επιλογή του ίδιου μέλους – Ιωάννη 
Κατσάνου – σε τρεις συνεχόμενες κληρώσεις), και Β) συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας 
του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 
έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης την 10η Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. για την κατασκευή 
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του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 02-03-2021 (mimed-ecb-a-2-id-aa-
8819-eba) κλήρωση, και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής. 

8. Την αριθμ. 9/422/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
το από 10-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-03-2021 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. 106701 για την κατασκευή του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό 
χώρο του Μικρού Θεάτρου της Αρχαίας Αμβρακίας», προϋπολογισμού € 258.000,00 με 
ΦΠΑ, της Πράξης «Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του 
μικρού θέατρου της Αρχαίας Αμβρακίας», η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ήπειρος 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5002491 και στη ΣΑΕΠ 018/1 Ηπείρου, με Κ.Α. 
2017ΕΠ01810007 και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο 
οικονομικός φορέας «ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», με μέση έκπτωση τριάντα 
τέσσερα και σαράντα πέντε τοις εκατό (34,45%) και ποσό προσφοράς € 136.392,80 (χωρίς 
Φ.Π.Α.). 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5379/13-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 844/13-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
διαβιβάζει συνημμένα το από 13-04-2021 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 στον οικονομικό φορέα «ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ», με μέση έκπτωση τριάντα τέσσερα και σαράντα πέντε τοις εκατό (34,45%) και 
ποσό προσφοράς € 136.392,80 (χωρίς Φ.Π.Α.). 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 13-04-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-03-2021 
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. 106701 για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον 
αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της Αρχαίας Αμβρακίας», προϋπολογισμού € 
258.000,00 με ΦΠΑ, της Πράξης «Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού 
χώρου του μικρού θέατρου της Αρχαίας Αμβρακίας», η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5002491 και στη ΣΑΕΠ 018/1 Ηπείρου, με 
Κ.Α. 2017ΕΠ01810007,   

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 «ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ», με μέση έκπτωση τριάντα τέσσερα και σαράντα πέντε τοις εκατό (34,45%) και 
ποσό προσφοράς € 136.392,80 (χωρίς Φ.Π.Α.). 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), που διενεργήθηκε στις 10-03-2021, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού 
Θεάτρου της Αρχαίας Αμβρακίας», προϋπολογισμού € 258.000,00 με ΦΠΑ, της Πράξης 
«Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του μικρού θέατρου της 
Αρχαίας Αμβρακίας», η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» 
με Κωδικό ΟΠΣ 5002491 και στη ΣΑΕΠ 018/1 Ηπείρου, με Κ.Α. 2017ΕΠ01810007, 
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στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», με μέση 
έκπτωση τριάντα τέσσερα και σαράντα πέντε τοις εκατό (34,45%) και ποσό προσφοράς € 
136.392,80 (χωρίς Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το από 10-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 9/422/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 13-04-2021 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 «ΓΑΛΑΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στο ποσό των € 136.392,80 χωρίς Φ.Π.Α., και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 Ηπείρου, με Κ.Α. 2017ΕΠ01810007 και τίτλο 
«Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του μικρού θέατρου της 
Αρχαίας Αμβρακίας». 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

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

 

 

2ο  ΠΡΑΚΤΙΚO 

          Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού ανάδοχου  του έργου:  

«Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου  

της Αρχαίας Αμβρακίας»  προϋπολογισμού 258.000,00 € (με ΦΠΑ) 

  

   Στα Ιωάννινα, στις 13 Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

 

1. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΛΕΞΙΟΥ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ πρόεδρος        

2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ τακτικό 

μέλος 

3. ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΑ ΛΥΤΗ,  ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ, τακτικό μέλος 

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

αρ. 7/349/4-3-2021 (ΑΔΑ: Ψ1ΔΨ7Λ9-4ΝΤ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π. Ηπείρου 

συνήλθαμε σε συνεδρίαση, στο γραφείο 346 της Π. Ηπείρου, προκειμένου να προβούμε στον 

έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την εισήγηση κατακύρωσης της 

σύμβασης, σύμφωνα με την αρ. πρωτ 19303/2186/12-2-2021 οικεία διακήρυξη ανοικτής 

διαδικασίας, η οποία έλαβε τον αριθμό συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 106701.  

 

Έχοντας υπ’ όψη:  

1. Την με αριθ. 9/422/22-3-2021 (Α.Δ.Α.: ΩΓΟΗ7Λ9-ΠΝΡ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Π. Ηπείρου με την οποία εγκρίνεται το από 10-3-2021 1ο  Πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού  και αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας 

«ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με ποσό προσφοράς 136.392,80 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 

και μέση έκπτωση τριάντα τέσσερα και σαράντα πέντε  τοις εκατό (34,45%)  

2. Το με αριθ. 41902/4801/31-3-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Ιωαννίνων  

με το οποίο κλήθηκε την 1-4-2021 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

του ΕΣΗΔΗΣ (Διαγωνισμός α/α 106701) ο προσωρινός μειοδότης  να υποβάλει εντός 
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προθεσμίας 10 ημερών τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.  

3. Τα παραπάνω δικαιολογητικά,  ο προσωρινός ανάδοχος,  υπέβαλε ηλεκτρονικά την 6-4-

2021 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.  

        

 Η Επιτροπή βρισκόμενη σε απαρτία αποσφραγίζει τον φάκελο δικαιολογητικών που υποβλήθηκε 

ως ανωτέρω και ύστερα από  τον έλεγχο τους, διαπιστώνει ότι: 

 τα δικαιολογητικά υποβλήθηκαν εμπροθέσμως και νομοτύπως από τον προσωρινό 

ανάδοχο  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.  

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

διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

 Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

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

 

      Κατόπιν των ανωτέρω και σε εφαρμογή του άρθρου 4.2δ της οικείας διακήρυξης, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού  ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Εργασίες αντιστήριξης 

των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της Αρχαίας Αμβρακίας» 

προϋπολογισμού 258.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.), στον προσωρινό ανάδοχο, οικονομικό φορέα 

«ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», με ποσό προσφοράς 136.392,80 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 

και μέση έκπτωση τριάντα τέσσερα και σαράντα πέντε  τοις εκατό (34,45%)  

 

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

κατωτέρω.  

 
Ιωάννινα  13-4-2021 

 
Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

Η πρόεδρος Τα μέλη 
 
 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΛΕΞΙΟΥ 

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 
  

 
 

ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΑ ΛΥΤΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/609/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 
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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση του Πρακτικού V/13-04-2021 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-10-2020 ανοιχτής 
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών 
κατοικιών», προϋπολογισμού 139.100,00 € με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 115863/3785/31-08-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 
διάθεση πίστωσης 139.100,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 
δικτύου» με υποέργο «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στους κυκλικούς κόμβους 
εργατικών κατοικιών».  

6. Την αριθμ. 23/1529/10-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στους κυκλικούς κόμβους 
εργατικών κατοικιών», προϋπολογισμού 139.100,00 € 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. 11469/09-09-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου, με την αριθμ. 116044/10975/07-09-2020 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 με τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 
δικτύου», 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. 25/1722/06-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε 
η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους 
των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 30-09-2020 
κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ. 

8. Την αριθμ. 30/1959/19-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα 
Πρακτικά Ι/23-10-2020 και ΙΙ/09-11-2020 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-10-2020 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. 92770 για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στους κυκλικούς κόμβους 
εργατικών κατοικιών», προϋπολογισμού 139.100,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου» και σύμφωνα με τα οποία, μετά τη διενεργηθείσα κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» 
και «ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», που κατέθεσαν ισότιμες προσφορές, 
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», με ποσό προσφοράς 50.372,36 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή 
έκπτωση 55,10%. 

9. Την αριθμ. 3/135/28-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
Πρακτικό ΙΙΙ/21-01-2021 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-10-2020 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. 92770 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών κατοικιών», 
προϋπολογισμού 139.100,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποίο: 

Α. απορρίφθηκε η προσφορά του αναδειχθέντος με την αριθμ. 30/1959/19-11-2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, προσωρινού μειοδότη, οικονομικού φορέα «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. 
ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», επειδή τα δικαιολογητικά κατακύρωσης δεν υποβλήθηκαν στο 
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα που ορίζουν η παρ. 4.2 της οικείας διακήρυξης και η πρόσκληση 
της αναθέτουσας αρχής, και συγκεκριμένα, τόσο η ηλεκτρονική υποβολή τους μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», όσο και η προσκόμισή τους σε έντυπη μορφή, 
πραγματοποιήθηκαν εκπρόθεσμα και  
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Β. αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, ο οικονομικός φορέας «ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» που υπέβαλε ισότιμη οικονομική προσφορά, ήτοι ποσό 
50.372,36 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,10% και  

Γ. Διαβιβάστηκε η απόφαση, προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, 
προκειμένου να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 72 του Ν. 4412/2016 
για το θέμα της κατάπτωσης υπέρ της αναθέτουσας αρχής (Περιφέρεια Ηπείρου), της εγγύησης 
συμμετοχής στον ως άνω διαγωνισμό, που είχε προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα «Ι. 
ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.». 

10. Την αριθμ. 8/395/09-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
Πρακτικό IV/03-03-2021 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-10-2020 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. 92770 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών κατοικιών», 
προϋπολογισμού 139.100,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποίο: 

Α. απορρίφθηκε η προσφορά του αναδειχθέντος με την αριθμ. 3/135/28-01-2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, προσωρινού μειοδότη, οικονομικού φορέα «ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», επειδή τα δικαιολογητικά φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας που υπέβαλε, καταλαμβάνουν τον χρόνο της υποβολής της προσφοράς, αλλά δεν 
καταλαμβάνουν τον χρόνο της υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, 
σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 1 του ίδιου νόμου και την πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής και  

Β. αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, ο οικονομικός φορέας «ΒΛΑΧΑΣ Π.-Σ. 
ΑΤΕ», που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της τιμής, ήτοι ποσό προσφοράς 53.845,16 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 52,00% 
και  

Γ. Διαβιβάστηκε η απόφαση, προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, 
προκειμένου να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 72 του Ν. 4412/2016 
για το θέμα της κατάπτωσης υπέρ της αναθέτουσας αρχής (Περιφέρεια Ηπείρου), της εγγύησης 
συμμετοχής στον ως άνω διαγωνισμό, που είχε προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα «ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ». 

11. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5302/15-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 854/15-04-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς 
έγκριση, το Πρακτικό V/13-04-2021 ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του 
διαγωνισμού του έργου του θέματος, με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την απόρριψη 
της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΒΛΑΧΑΣ Π.-Σ. ΑΤΕ», την κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής του στο διαγωνισμό και την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του 
οικονομικού φορέα με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα, βάσει τιμής, οικονομικής 
προσφοράς: «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ» με ποσό προσφοράς 57.103,01 € χωρίς Φ.Π.Α., και μέση 
τεκμαρτή έκπτωση 49,10%. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει το Πρακτικό V/13-04-2021 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-10-2020 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. 92770 για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στους κυκλικούς κόμβους 
εργατικών κατοικιών», προϋπολογισμού 139.100,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού 
και λοιπού οδικού δικτύου»,   

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, οικονομικός φορέας «ΒΛΑΧΑΣ Π.-Σ. ΑΤΕ», που 
αναδείχθηκε βάσει του Πρακτικού IV/03-03-2021 της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την 
αριθμ. 8/395/09-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Μετά τον διενεργηθέντα έλεγχο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, διαπίστωσε ότι από τα δικαιολογητικά της 
ασφαλιστικής ενημερότητας των στελεχών της εταιρείας, που υποβλήθηκαν, το ένα δεν καταλαμβάνει τον 
χρόνο της υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 104 
παρ. 1 του ίδιου νόμου και την πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, και επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι δεν 
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υποβλήθηκε το Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής στον διαγωνισμό όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 23.8 της οικείας διακήρυξης για την νομιμοποίηση του προσωρινού αναδόχου. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού, εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς του 
προσωρινού μειοδότη «ΒΛΑΧΑΣ Π.-Σ. ΑΤΕ», την κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης 
συμμετοχής του και την ανάθεση της σύμβασης του έργου, στον οικονομικό φορέα «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΛΑΓΟΣ» που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
της τιμής, με ποσό προσφοράς 57.103,01 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 49,10%.  

Α. Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση, Πρακτικό V/13-04-2021 της Επιτροπής 
Διαγωνισμού της από 23-10-2020 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. 
92770 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων - 
Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών κατοικιών», προϋπολογισμού 139.100,00 € με ΦΠΑ, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση 
- αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου», 

Α. απορρίπτεται η προσφορά του αναδειχθέντος με την αριθμ. 8/395/09-03-2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, προσωρινού μειοδότη, οικονομικού φορέα «ΒΛΑΧΑΣ Π.-Σ. ΑΤΕ», επειδή 
διαπιστώθηκε ότι: 

 από τα δικαιολογητικά της ασφαλιστικής ενημερότητας των στελεχών της εταιρείας, που 
υποβλήθηκαν, το ένα καταλαμβάνει τον χρόνο της υποβολής της προσφοράς, το άλλο όμως δεν 
καταλαμβάνει τον χρόνο της υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, 
σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 1 του ίδιου νόμου και την πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής.  

 στον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου, διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλήθηκε το 
Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής στον διαγωνισμό όπως ορίζεται στην παράγραφο 23.8 της 
οικείας διακήρυξης και  

Β. αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, ο οικονομικός φορέας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΛΑΓΟΣ», που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της τιμής, ήτοι ποσό προσφοράς 57.103,01 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 49,10%. 

Β. Διαβιβάζεται η παρούσα απόφαση, προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, 
προκειμένου να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 72 του Ν. 4412/2016 για 
το θέμα της κατάπτωσης υπέρ της αναθέτουσας αρχής (Περιφέρεια Ηπείρου), της εγγύησης συμμετοχής 
στον ως άνω διαγωνισμό, που είχε προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα «ΒΛΑΧΑΣ Π.-Σ. ΑΤΕ».  
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

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

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  V  
 

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο του έργου: 
«Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών κατοικιών» 

εκτιμώμενης αξίας 112.177,42€ (πλέον Φ.Π.Α.) σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 131839/12399/25-09-2020 
διακήρυξη, η οποία έλαβε τον αριθμό συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 92770/2020, δημοσιεύθηκε νόμιμα και αναρτήθηκε 

στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20PROC007391962 2020-09-29. 
Στις 13-04-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Πατσιά Βασιλική, ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στον Δήμο Ζαγορίου, ως πρόεδρος 

2. Ζιώγας Ιωσήφ,  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων ως μέλος 
3. Μωυσίδης Ηρακλής, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στον Δήμο Ιωαννιτών ως μέλος 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ.25/1722/06-10-
2020 (ΑΔΑ: ΩΑΡ37Λ9-2ΕΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπ’ όψη:  

1. Την με αριθ. 8/395/09-03-2021 (Α.Δ.Α.: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙV/03-03-2021 της Ε.Δ. του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού με Αριθ. Συστήματος 92770. 

2. Την από 19/03/2021 κοινοποίηση (ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ) της ανωτέρω εγκριτικής απόφασης της Ο.Ε. 
Περιφέρειας Ηπείρου.  

3. Το με αριθ. 37180/4241/30-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η. με το οποίο κλήθηκε 

(ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ την 30/03/2021) ο προσωρινός ανάδοχος, να υποβάλει ηλεκτρονικά εντός δέκα 
(10) ημερών τα δικαιολογητικά για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και εντός τριών 

(3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή να τα προσκομίσει σε έντυπη μορφή.  
4. Την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο «ΒΛΑΧΑΣ Π.-Σ. ΑΤΕ» μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ με ημερομηνία 06/04/2021. 
5. Τον φάκελο του προσωρινού αναδόχου με τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, που πήρε αρ. πρωτ. 

46253/5302/07-04-2021 από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Η.. 

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

 
 από τα δικαιολογητικά της ασφαλιστικής ενημερότητας των στελεχών της εταιρείας, που υποβλήθηκαν, το ένα 

καταλαμβάνει τον χρόνο της υποβολής της προσφοράς, το άλλο όμως δεν καταλαμβάνει τον χρόνο της υποβολής 

των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 1 του ίδιου νόμου και την 

πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής.  
 στον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου, διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλήθηκε το Πρακτικό Δ.Σ. περί 

έγκρισης συμμετοχής στον διαγωνισμό όπως ορίζεται στην παράγραφο 23.8 της οικείας διακήρυξης. 

  
Επομένως, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 δ) της διακήρυξης και την παρ. 4 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 

όπως ισχύει, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου «ΒΛΑΧΑΣ Π.-Σ. ΑΤΕ», καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του έργου: 
«Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών κατοικιών» 

εκτιμώμενης αξίας  112.177,42 € (πλέον Φ.Π.Α.) στον οικονομικό φορέα «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ» με ποσό 
προσφοράς 57.103,01  € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 49,10%. 
 

Το παρόν πρακτικό, θα υποβληθεί στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου για τη λήψη απόφασης περί 

έγκρισης ή μη. 
13 Απριλίου 2021 

Η  Επιτροπή Διαγωνισμού 

 
Η Πρόεδρος                                         Τα μέλη 

 
Πατσιά Βασιλική     Ζιώγας Ιωσήφ       Μωυσίδης Ηρακλής 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/610/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της 
αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση του από 15-04-2021 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 επαρχιακής οδού Ιτέα προς Πέτρα Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 
62.000,00 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).  

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 5/285/18-02-2021 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 επαρχιακής οδού Ιτέα 
προς Πέτρα Ζαγορίου», προϋπολογισμού 62.000,00 € με Φ.Π.Α, σύμφωνα με την μελέτη του 
έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 
21370/2412/16-02-2021 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. 2415/16-02-2021 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. 5375/15-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
856/215-04-2021 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 «ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ», με προσφορά σαράντα δύο 
χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 42.500,00 € (με αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α.) και ποσοστό έκπτωσης 
15%. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 15-04-2021 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. 24101/2827/23-03-2021 Πρόσκλησης και λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 5/285/18-02-2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής 
οδού Ιτέα προς Πέτρα Ζαγορίου», προϋπολογισμού 62.000,00 € 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», 

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) «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΩΓΟΣ 
και ΣΙΑ ΟΕ», β) «ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ» και γ) «ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» 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 
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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 
ΖΑΡΑΒΕΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 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 «ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ», με προσφορά σαράντα δύο χιλιάδες 
πεντακόσια ευρώ 42.500,00 € (με αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α.) και ποσοστό έκπτωσης 15%. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Ιτέα προς Πέτρα Ζαγορίου», 
προϋπολογισμού 62.000,00 € 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 οικονομικό φορέα «ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ», με 
προσφορά σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 42.500,00 € (με αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α.) και 
ποσοστό έκπτωσης 15% και  

 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό 
των  42.500,00 € (με αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α.) και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 5/285/18-02-
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) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

 

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 Επαρχιακής οδού Ιτέα προς Πέτρα 

Ζαγορίου», προϋπολογισμού 62.000,00 € (με ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη 

τιμή. 

 

 Στα Ιωάννινα, στις  1 Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 09:30  π.μ. (μισή ώρα πριν την 

ώρα αποσφράγισης οι υπογράφοντες: 

 

1. Λαμπρινή Βάββα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., πρόεδρος  

2. Αμαλία Δόνου, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος  

3. Χρήστος Καραγιαννίδης, 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. 5/285/18-02-2021 (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 Επαρχιακής οδού Ιτέα προς Πέτρα Ζαγορίου», 

προϋπολογισμού 62.000,00 € (με ΦΠΑ), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, όπως 

συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 21370/2412/16-02-2021 απόφαση της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 

β) την με  αρ. πρωτ. 24101/2827/23-03-2021 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. 24101/2827/23-03-2021 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.  

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

αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή.  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

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

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ  

Α/Α Αρ. πρωτ. / ημ/νία Επωνυμία προσφέροντα 

1 43226/4962/01-04-2021 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΩΓΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ 

2 43228/4963/01-04-2021 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 

3 43229/4964/01-04-2021 ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 24101/2827/23-03-2021 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 ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 15 

2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΩΓΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ 12 

3 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 10 

Στην συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά 

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

24101/2827/23-03-2021 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. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντα 
Έκπτωση 

(%) 

1 ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 15 

2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΩΓΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ 12 

3 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 10 

 

Στη συνέχεια η υπηρεσία κάλεσε με το αρ. πρωτ. 43226/4962/01-04-2021 έγγραφό της, τον προσωρινό 

μειοδότη ΖΑΡΑΒΕΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 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. 
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Στις 15 Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθαμε σε συνέχιση της 

συνεδρίασης προκειμένου να γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΗ 

47066/5375/08-04-2021) από τον προσωρινό μειοδότη ΖΑΡΑΒΕΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ. 

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. 24101/2827/23-03-2021 Πρόσκλησης  

 

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

"Αποκατάσταση Επαρχιακής οδού Ιτέα προς Πέτρα Ζαγορίου», προϋπολογισμού 62.000,00 € (με 

ΦΠΑ), στον οικονομικό φορέα ΖΑΡΑΒΕΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, με προσφορά σαράντα δύο χιλιάδες 

πεντακόσια ευρώ 42.500,00€ (με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και ποσοστό έκπτωσης 15%.  

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις διπλούν (2) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω. 

 
 

Ιωάννινα,  15 Απριλίου 2021 

 
Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Η πρόεδρος 

 

Τα μέλη 

 

 
 

 
Λαμπρινή Βάββα 

Αμαλία Δόνου 

 
 

Χρήστος Καραγιαννίδης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/611/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της 
αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 5ο 

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 – βελτίωση 
Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας», 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 Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω3ΖΟ7Λ9-ΣΗ6



-32- 
 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (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 τις όμοιες, αριθμ. 
2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5667/14-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
851/15-04-2021 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. : 19694/1789/12-02-2021( ΑΔΑ: 9OB77Λ9-ΩYA) 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.9771, τομέας : Συγκοινωνιακά, από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ.) 

για την πληρωμή του έργου : « Συντήρηση - βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 

100.000,00 €.  

Η. Τη με αριθμ. 48991/5566/12-04-2021 Έγκριση Συμβατικών Τευχών των εργασιών του ανωτέρω έργου. 
Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  

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 – βελτίωση 

Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας » 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: 

 

α) Λάμπρο Κιτσαρά Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, ως πρόεδρος 

β) Ασπασία Γόγολου Πολιτικό Μηχανικό  στην Υπηρεσία μας,  ως μέλος 

γ) Αθανάσιο Νάκα Ηλεκτρολόγο Μηχανικό  Τ.Ε. στην Υπηρεσία μας ως μέλος 

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής: 

α) Κατερίνα Καραγιώτη Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

β) Μαρινέλα Μπλιθικιώτη Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

γ) Άννα Μπάσιου Τοπογράφο  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.  

 …». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 

τοποθετήθηκε ως εξής: «Συμφωνούμε στην εισήγηση με την παρατήρηση ότι πρόκειται για 
αναγκαία αλλά αποσπασματική παρέμβαση. Η συντήρηση – βελτίωση του εθνικού και επαρχιακού 
οδικού δικτύου, ευθύνης της Περιφέρειας Ηπείρου, πρέπει να γίνεται με προγραμματισμό που θα 
επιτρέπει επεμβάσεις σε μεγαλύτερα τμήματα επί του οδοστρώματος. Η ακολουθητέα πρακτική 
της περιφερειακής Αρχής δεν είναι αποτελεσματική και στις περισσότερες των περιπτώσεων οι 
παρεμβάσεις μας προσιδιάζουν με «μπαλώματα» και καταλήγουν σε κακοτεχνίες που σε μικρό 
διάστημα θα χρειαστούν επιπρόσθετα έξοδα για επιδιόρθωση και λόγω της πλημμελούς 
επίβλεψης. Η πρόταση μας είναι να υπάρξει προγραμματισμός για επεμβάσεις βελτίωσης του 
οδοστρώματος μεγαλύτερου μήκους, άνω του χιλιομέτρου. Στην περίπτωση δε των Ε.Ο. Ιωαννίνων 
– Άρτας και Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας χρειάζεται επανακατασκευή σε όλο το μήκος, επιλέγοντας 
10-15 χιλιόμετρα ανά έτος, ώστε μέσα σε μια αυτοδιοικητική θητεία να ολοκληρωθεί το έργο 
ανακατασκευής τους.». 

ΑΔΑ: Ω3ΖΟ7Λ9-ΣΗ6



-33- 
 

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 – βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – 
Ηγουμενίτσας», 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. 5667/14-04-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 48991/5566/12-04-2021 απόφαση έγκρισης 
συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και με δαπάνη η 
οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.051.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 674 και αρ. πρωτ. 
19694/1789/12-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΟΒ77Λ9-ΩΥΑ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 700 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 – βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας», 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. Κιτσαράς Λάμπρος Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος 

2. Γόγολου Ασπασία Πολιτικός Μηχανικός 

3. Νάκας Αθανάσιος  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Καραγιώτη Αικατερίνη   Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρώτρια Προέδρου 

2. Μπλιθικιώτη Μαρινέλα 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) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/612/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της 
αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 6ο 

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 – βελτίωση 
παραλιακού τμήματος της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 200.000,00 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 Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

http://www.php.gov.gr/
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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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 
2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5874/16-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
873/16-04-2021 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. : 19697/1790/12-02-2021( ΑΔΑ: ΨΦΘΓ7Λ9-ΒΡΘ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους 200.000,00 € 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.9771, τομέας : Συγκοινωνιακά, από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ.) 

για την πληρωμή του έργου : « Συντήρηση - βελτίωση παραλιακού τμήματος της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας 

», προϋπολογισμού 200.000,00 €. 

Η. Τη με αριθμ. 48995/5567/12-04-2021 Έγκριση Συμβατικών Τευχών των εργασιών του ανωτέρω έργου.. 
Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  

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 – βελτίωση 

παραλιακού τμήματος της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας  » με  προϋπολογισμό έργου 200.000,00 € (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: 

 

α) Βαρβάρα Ζιάκκα Αρχιτέκτονα Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, ως πρόεδρος 

β) Ιωάννη Αρκομάνη Πολιτικό Μηχανικό  στην Υπηρεσία μας,  ως μέλος 

γ) Άννα Μπάσιου Τοπογράφο Μηχανικό  στην Υπηρεσία μας ως μέλος 

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής: 

α) Δημήτριο Τσιούμπο Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

β) Μαρινέλα Μπλιθικιώτη Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

γ) Δέσποινα Σιαμπίρη Τοπογράφο  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.  

 …». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 

τοποθετήθηκε ως εξής: «Συμφωνούμε στην εισήγηση με την παρατήρηση ότι πρόκειται για 
αναγκαία αλλά αποσπασματική παρέμβαση. Η συντήρηση – βελτίωση του εθνικού και επαρχιακού 
οδικού δικτύου, ευθύνης της Περιφέρειας Ηπείρου, πρέπει να γίνεται με προγραμματισμό που θα 
επιτρέπει επεμβάσεις σε μεγαλύτερα τμήματα επί του οδοστρώματος. Η ακολουθητέα πρακτική 
της περιφερειακής Αρχής δεν είναι αποτελεσματική και στις περισσότερες των περιπτώσεων οι 
παρεμβάσεις μας προσιδιάζουν με «μπαλώματα» και καταλήγουν σε κακοτεχνίες που σε μικρό 
διάστημα θα χρειαστούν επιπρόσθετα έξοδα για επιδιόρθωση και λόγω της πλημμελούς 
επίβλεψης. Η πρόταση μας είναι να υπάρξει προγραμματισμός για επεμβάσεις βελτίωσης του 
οδοστρώματος μεγαλύτερου μήκους, άνω του χιλιομέτρου. Στην περίπτωση δε των Ε.Ο. Ιωαννίνων 
– Άρτας και Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας χρειάζεται επανακατασκευή σε όλο το μήκος, επιλέγοντας 
10-15 χιλιόμετρα ανά έτος, ώστε μέσα σε μια αυτοδιοικητική θητεία να ολοκληρωθεί το έργο 
ανακατασκευής τους.». 
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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 – βελτίωση παραλιακού τμήματος 
της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 
και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 5874/16-04-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 48995/5567/12-04-2021 απόφαση 
έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και με 
δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.052.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την 
με α/α 676 και αρ. πρωτ. 19697/1790/12-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΦΘΓ7Λ9-ΒΡΘ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 701 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 – βελτίωση παραλιακού τμήματος της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας», 
προϋπολογισμού € 200.000,00 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. Ζιάκκα Βαρβάρα  Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Πρόεδρος 

2. Αρκομάνης Ιωάννης  Πολιτικός Μηχανικός 

3. Μπάσιου Άννα   Τοπογράφος Μηχανικός   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Τσιούμπος Δημήτριος   Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Προέδρου 

2. Μπλιθικιώτη Μαρινέλα   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) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/613/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της 
αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 

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 - βελτίωση 
Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», 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 Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

http://www.php.gov.gr/
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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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 
2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5875/16-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
877/16-04-2021 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. : 19699/1791/12-02-2021( ΑΔΑ: ΩΜΤ47Λ9-ΗΜ2) 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.9771, τομέας : Συγκοινωνιακά, από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ.) 

για την πληρωμή του έργου : « Συντήρηση - βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας », προϋπολογισμού 100.000,00 

€.  

Η. Τη με αριθμ. 48997/5568/16-04-2021 Έγκριση Συμβατικών Τευχών των εργασιών του ανωτέρω έργου. 
Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  

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 – βελτίωση 

Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας» 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: 

 

α) Καλλιόπη Αλεξίου Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, ως πρόεδρος 

β) Ιωάννη Αρκομάνη Πολιτικό Μηχανικό  στην Υπηρεσία μας,  ως μέλος 

γ) Άννα  Μπάσιου Τοπογράφο Μηχανικό  στην Υπηρεσία μας ως μέλος 

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής: 

α) Δημήτριο Τσιούμπο Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

β) Μαρινέλα Μπλιθικιώτη Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

γ) Δέσποινα Σιαμπίρη Τοπογράφο  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.  

 …». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 

τοποθετήθηκε ως εξής: «Συμφωνούμε στην εισήγηση με την παρατήρηση ότι πρόκειται για 
αναγκαία αλλά αποσπασματική παρέμβαση. Η συντήρηση – βελτίωση του εθνικού και επαρχιακού 
οδικού δικτύου, ευθύνης της Περιφέρειας Ηπείρου, πρέπει να γίνεται με προγραμματισμό που θα 
επιτρέπει επεμβάσεις σε μεγαλύτερα τμήματα επί του οδοστρώματος. Η ακολουθητέα πρακτική 
της περιφερειακής Αρχής δεν είναι αποτελεσματική και στις περισσότερες των περιπτώσεων οι 
παρεμβάσεις μας προσιδιάζουν με «μπαλώματα» και καταλήγουν σε κακοτεχνίες που σε μικρό 
διάστημα θα χρειαστούν επιπρόσθετα έξοδα για επιδιόρθωση και λόγω της πλημμελούς 
επίβλεψης. Η πρόταση μας είναι να υπάρξει προγραμματισμός για επεμβάσεις βελτίωσης του 
οδοστρώματος μεγαλύτερου μήκους, άνω του χιλιομέτρου. Στην περίπτωση δε των Ε.Ο. Ιωαννίνων 
– Άρτας και Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας χρειάζεται επανακατασκευή σε όλο το μήκος, επιλέγοντας 
10-15 χιλιόμετρα ανά έτος, ώστε μέσα σε μια αυτοδιοικητική θητεία να ολοκληρωθεί το έργο 
ανακατασκευής τους.». 
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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 - βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – 
Άρτας», 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. 5875/16-04-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 48997/5568/16-04-2021 απόφαση έγκρισης 
συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και με δαπάνη η 
οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.053.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 677 και αρ. 
πρωτ. 19699/1791/12-02-2021 (ΑΔΑ:ΩΜΤ47Λ9-ΗΜ2) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η 
οποία καταχωρήθηκε με α/α 702 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 - βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», 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. Αλεξίου Καλλιόπη  Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος 

2. Αρκομάνης Ιωάννης  Πολιτικός Μηχανικός 

3. Μπάσιου Άννα  Τοπογράφος Μηχανικός   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Τσιούμπος Δημήτριος   Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Προέδρου 

2. Μπλιθικιώτη Μαρινέλα   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) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/614/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην επαρχιακή οδό Δεσποτικό - 
Φωτεινό Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού € 65.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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 με αρ. πρωτ. 5605/13-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
838/13-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, λαμβάνοντας 
υπόψη την αριθμ. πρωτ. 42309/1678/31-03-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με 
την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 65.000,00 € με Φ.Π.Α., 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», και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει, εισηγείται την προσφυγή στην 
διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, 
παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το Υποέργο  «Άμεση αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην 
επαρχιακή οδό Δεσποτικό - Φωτεινό Δήμου Ζίτσας». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση 
αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην επαρχιακή οδό Δεσποτικό - Φωτεινό Δήμου Ζίτσας», 
προϋπολογισμού 65.000,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την από 30-03-2021 μελέτη του έργου 
όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 42458/4876/31-
03-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. 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. 5605/13-04-2021 εισήγηση της υπηρεσίας, ως εξής: 

 «…Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4412/16  ‘’Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ), άρθρο 32, παρ. 2γ..  

2. Την υπ’ αριθ. 42309/1678/31-03-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  65.000,00 € με το ΦΠΑ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων της  ΣΑΕΠ 530 

ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.  2018ΕΠ53000001και τίτλο: «Συντήρηση –αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 

οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: «Άμεση αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην επαρχιακή οδό 

Δεσποτικό-Φωτεινό δήμου Ζίτσας») 

3. Την από  30-03-2021  μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθ.  απόφαση.  

 

Και Επειδή  
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Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα και 

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

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται για  :   

 

-Άμεση αποκατάσταση κατολισθήσεων-αντιμετώπιση βραχοπτώσεων στην επαρχιακή οδό Δεσποτικό-

Φωτεινό του δήμου Ζίτσας και αποκατάσταση του οδοστρώματος αυτής  

 

Και Επειδή υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης του παραπάνω γεγονότος  σε όσο το δυνατόν 

συντομότερο χρόνο  

Εισηγούμαστε 

 

1.Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 

32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για την υλοποίηση του υποέργου : «Άμεση αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην 

επαρχιακή οδό Δεσποτικό-Φωτεινό δήμου Ζίτσας»» 

2. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης…». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, τονίζοντας ότι συμφωνεί με την 
σκοπιμότητα και αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, 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) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/615/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση 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 στην αριστερή όχθη Βοϊδομάτη 
του ΤΟΕΒ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ», προϋπολογισμού € 30.974,00 με ΦΠΑ.. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 5688/14-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 847/14-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 43700/1750/01-04-2021 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 30.974,00 € με 
Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών - υδρευτικών 
αντλιοστασίων και αρδευτικού - υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019 - 2021», και 
για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει, εισηγείται: Α) την προσφυγή στην διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το 
Ν.4412/16 για το Υποέργο «Επισκευή αρδευτικής διώρυγας στην αριστερή όχθη Βοϊδομάτη 
του ΤΟΕΒ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ», και Β) Την έγκριση της διάθεσης της σχετικής πίστωσης, βάσει και 
της σύμφωνης γνώμης του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, που περιλαμβάνεται στο 7ο/07-04-2021 (Θέμα 1ο) Πρακτικό του, το 
οποίο επισυνάπτεται στην εισήγηση. 

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 

Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Επισκευή αρδευτικής διώρυγας στην 
αριστερή όχθη Βοϊδομάτη του ΤΟΕΒ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ», προϋπολογισμού 30.974,00 € με Φ.Π.Α., 
σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με 
την αριθμ. πρωτ. 43934/5040/05-04-2021 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. 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. 5688/14-04-2021 εισήγηση της υπηρεσίας, το κείμενο της οποίας 
επισυνάπτεται κατωτέρω και  

Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση 
αρδευτικών - υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού - υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου 2019 - 2021» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, βάσει και της σύμφωνης 
γνώμης του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που 
περιλαμβάνεται στο 7ο/07-04-2021 (Θέμα 1ο) Πρακτικό του. 
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«… Έχοντας υπόψη: 

 Το Ν. 4412/16  ‘’Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ), άρθρο 32. 

 Την υπ’ αριθ. 43700/1750/1-4-2021 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 

30.974,00 € (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της (ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2019ΕΠ53000003) και 

τίτλο ΕΡΓΟ :  Συντήρηση-αποκατάσταση αρδευτικών-υδρευτικών αντλιοστασίων  και αρδευτικού –υδρευτικού 

δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021 Υποέργο: Επισκευή αρδευτικής διώρυγας στην αριστερή όχθη  

Βοϊδομάτη του ( Τ.Ο.Ε.Β  ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ) 

 Την από  2-4-2021 μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ: 43934/5040/5-4-2021  απόφαση ΔΤΕ(ΠΗ) / ΤΔΠ. 

Και Επειδή 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν. 4412/16, σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο 

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

με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται για :   

 Άμεση κατασκευή του πλευρικού τοιχείου της διώρυγας σε μεγάλο μήκος το οποίο καταστράφηκε από 

εξωτερικές αιτίες με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλες απώλειες νερού – να πλημμυρίζουν σ΄ αυτά τα σημεία 

ιδιοκτησίες και τελικά η διώρυγα να μην λειτουργεί κανονικά.  

 Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο άμεσα να αποκατασταθούν τα προβλήματα λειτουργίας της διώρυγας , διότι κατά 

την επερχόμενη ποτιστική περίοδο, οι ανάγκες άρδευσης  του Τ.Ο.Ε.Β   ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ δεν είναι δυνατό να 

εξυπηρετηθούν.   

Εισηγούμαστε  

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

2γ, το Ν.4412/6 για το έργο : Υποέργο: Επισκευή αρδευτικής διώρυγας στην αριστερή όχθη  Βοϊδομάτη του  ( 

Τ.Ο.Ε.Β  ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ )Την έγκριση της διάθεσης της σχετικής πίστωσης.. …». 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω3ΖΟ7Λ9-ΣΗ6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/616/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 
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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 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 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 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 τις όμοιες, αριθμ. 2/4/22-
02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. οικ. 5472/08-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 829/09-
04-2021 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, για το δίμηνο 
Μαΐου – Ιουνίου 2021, για υπηρεσιακές ανάγκες. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 7.000,00 € για την κάλυψη των εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης 
των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου 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) 5.000,00 € 

2. ΚΑ 9418 (ημερήσια αποζημίωση)   2.000,00 €  

Σημειώνεται ότι οι μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται για τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως: α) την ανάγκη 
τεχνικής αστυνόμευσης του Εθνικού Οδικού Δικτύου, ήτοι της επίβλεψης της κατάστασης του 
οδοστρώματος, των τεχνικών και ερεισμάτων της Εθνικής Οδού, της οριζόντιας και κατακόρυφης 
σήμανσης του ΕΟΔ (Εθνικού Οδικού Δικτύου), της συντήρησης των δικτύων οδοφωτισμού και φωτεινής 
σηματοδότησης, τη συντήρηση και αποκατάσταση του πρασίνου σε ολόκληρο το ΕΟΔ της Περιφέρειας 
Ηπείρου,  β) την ανάγκη μετάβασης σε σημεία του ΕΟΔ για τη λήψη στοιχείων, για την εκπόνηση μελετών 
Έργων ΕΣΠΑ με σκοπό την δημοπράτηση και συμβασιοποίηση εγκεκριμένων πιστώσεων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και γ) την ανάγκη επίβλεψης όλων των συμβασιοποιημένων δημοσίων έργων της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΕΣΠΑ αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και την ανάγκη μετάβασης 
επί τόπου των έργων ως μέλη επιτροπών αφανών εργασιών ή προσωρινής – οριστικής παραλαβής 
αυτών ή βοηθών επίβλεψης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω3ΖΟ7Λ9-ΣΗ6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/617/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού 
μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Γ. Καραϊσκάκη». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

http://www.php.gov.gr/
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 5878/16-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 888/16-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία 
διαβιβάζει την εισηγητική έκθεση, στην οποία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Με την υπ’ αριθ. 1049/30-06-2017 (ορθή επανάληψη την 11-07-2017, ΑΔΑ: 6E3Ο7Λ9-Θ28) απόφαση της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου εντάχθηκε η Πράξη «Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Περιφέρειας Ηπείρου (Α φάση)» με Υποέργο 9:  «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΕΔΔΗΕ», στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με 

κωδικό MIS 5003839, με Κ.Α. 2017ΕΠ21810000. 

Κατόπιν αυτού, σας διαβιβάζουμε συνημμένα σε φωτοαντίγραφα τα ανωτέρω α) και β) σχετικά έγγραφα και 

παρακαλούμε  όπως εγκρίνετε την δαπάνη είκοσι έξι χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και είκοσι 

οκτώ λεπτών (26.524,28 €) συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α. 24% σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 

Σ.Α.Ε.Π. 218/1 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ21810000 του έργου «Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Περιφέρειας Ηπείρου (Α φάση)» , Υποέργο 9: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΕΔΔΗΕ», για την 

Σύνδεση στο Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ  (ΣΜΑ) Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ»....». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 26.524,28 με ΦΠΑ 24%, για την Σύνδεση με το Δίκτυο 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού 
μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Γ. Καραϊσκάκη» και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 218/1 Ηπείρου με 
Κ.Α.2017ΕΠ21810000 και τίτλο «Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) 
Περιφέρειας Ηπείρου (Α Φάση)» , Υποέργο 9: «Συνδέσεις με ΔΕΔΔΗΕ». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω3ΖΟ7Λ9-ΣΗ6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/618/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 
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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας μετά από καθίζηση στην επαρχιακή οδό 
Λεπτοκαρυάς – Φιλιατών περιοχής Καλλιθέας (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
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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. 5549/15-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 852/15-04-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη: 

1. Σαν αποτέλεσμα των ακραίων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν και στην ευρύτερη περιοχή του 

Δήμου Φιλιατών ήταν η εκδήλωση φθορών στο επαρχιακό δίκτυο της περιοχής. Συγκεκριμένα, ο μεγάλος 

όγκος νερού σε συνδυασμό με τη δυναμική του και τη γεωμορφολογία της εδάφους (μεγάλες κλίσεις, 

ανωφέρειες, είδος πετρωμάτων) συνετέλεσαν στην πρόκληση έντονης καθίζησης επί της επαρχιακής οδού 

Βροσύνας – Λια στο ύψος πριν την κοινότητα Καλλιθέας.  Απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση της βατότητας 

σε αυτή, δεδομένου ότι η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία και ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος είναι 

μεγάλος. Επίσης, θα αντιμετωπιστεί φθορά στο οδόστρωμα στην περιοχή Πηγαδούλια Φιλιατών. 

2. Την  με  αριθμ. : 48754/2019/12-04-2021 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 : «Άμεση αποκατάσταση βατότητας μετά από καθίζηση στην επαρχιακή οδό 

Λεπτοκαρυάς – Φιλιατών περιοχής Καλλιθέας (παροχή υπηρεσιών) »  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Άμεση αποκατάσταση 

βατότητας μετά από καθίζηση στην επαρχιακή οδό Λεπτοκαρυάς – Φιλιατών περιοχής Καλλιθέας (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. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας μετά από 
καθίζηση στην επαρχιακή οδό Λεπτοκαρυάς – Φιλιατών περιοχής Καλλιθέας (παροχή υπηρεσιών)», 
βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση της βατότητας στην επαρχιακή οδό 
Λεπτοκαρυάς – Φιλιατών περιοχής Καλλιθέας, δεδομένου ότι η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία και ο 
κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος είναι μεγάλος, καθώς επίσης και η αντιμετώπιση  φθοράς  στο 
οδόστρωμα στην περιοχή Πηγαδούλια Φιλιατών, αφού τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν 
στην ως άνω περιοχή, είχαν σαν αποτέλεσμα την  εκδήλωση φθορών στο επαρχιακό δίκτυο αυτής, ενώ 
επιπλέον, ο μεγάλος όγκος νερού σε συνδυασμό με τη δυναμική του και τη γεωμορφολογία του εδάφους 
(μεγάλες κλίσεις, ανωφέρειες, είδος πετρωμάτων) συνετέλεσαν στην πρόκληση έντονης καθίζησης επί 
της επαρχιακής οδού Βροσύνας – Λιά, στο ύψος πριν την κοινότητα Καλλιθέας. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω3ΖΟ7Λ9-ΣΗ6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/619/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 
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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου Δήμου Άνω Καλαμά (νυν 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).  

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

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

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως 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. 5709/15-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 861/15-04-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με συνημμένη την από 14-04-2021 τεχνική έκθεση, στην οποία 
η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

6. Την υπ’ αριθ. 50318/2087/14-04-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 

και τίτλο: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», 

Υποέργο: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση 

επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου Δήμου Άνω Καλαμά (νυν Δήμου Πωγωνίου)». 

7. Την από 14-04-2021 τεχνική έκθεση της υπηρεσίας όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας.. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού 

συμβούλου για την υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου Δήμου 

Άνω Καλαμά (νυν Δήμου Πωγωνίου)», σε βάρος των πιστώσεων της 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, 
τοποθετήθηκε ως εξής: «Ψηφίζουμε θετικά εκτιμώντας ως αναγκαίο το έργο που καλείται να παράσχει ο 

τεχνικός σύμβουλος, παρά την εκτίμηση μας ότι αυτή την υπηρεσία μπορούν να την πραγματοποιήσουν 

αποτελεσματικότερα Μηχανικοί της Π.Ε. Ιωαννίνων, με ανάλογη ενίσχυση της Τεχνικής Υπηρεσίας». 

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 «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την 
υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου Δήμου Άνω Καλαμά (νυν 
Δήμου Πωγωνίου)», βάσει της από 14-04-2021 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 
θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 
.……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/620/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 
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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός αύλακα από δέντρα στην περιοχή απέναντι από το αμαξοστάσιο του 
αστικού ΚΤΕΛ (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω3ΖΟ7Λ9-ΣΗ6



-55- 
 

4. Τις διατάξεις 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. 5862/16-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 872/16-04-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη: 

1. Ότι ο αύλακας που υπάρχει απέναντι από το αμαξοστάσιο του ΚΤΕΛ και καταλήγει στην κεντρική  

λαγκάτσα  είναι σε άθλια κατάσταση με την εργολαβία αυτή θα γίνει κλάδεμα και κοπή δένδρων που είναι 

δίπλα στους αύλακες ,βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού και εργάτες ,ο καθαρισμός 

όλων των αυλακιών με μηχανήματα και εργάτες η συγκέντρωση όλων των δενδροκομικών και φυτικών υλικών 

και η απομάκρυνσή τους σε χώρους που επιτρέπεται ,θα γίνει με σκοπό την ομαλή απορροή των όμβριων 

υδάτων.  

2. Την  με  αριθμ. : 51373/5862/15-4-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου «Αποκατάσταση-καθαρισμός 

αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 

ΚΑ2018ΕΠ53000002 . 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Καθαρισμός αύλακα από δέντρα 

στην περιοχή απέναντι από το αμαξοστάσιο του αστικού ΚΤΕΛ (παροχή υπηρεσιών)» του έργου:  

«Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020» της ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου με ΚΑ2018ΕΠ53000002,  προϋπολογισμού 24.800,00 € .…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α  2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αποκατάσταση - καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην   Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός αύλακα από δέντρα στην περιοχή 
απέναντι από το αμαξοστάσιο του αστικού ΚΤΕΛ (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης 
(τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή ο 
αύλακας που υπάρχει απέναντι από το αμαξοστάσιο του ΚΤΕΛ και καταλήγει στην κεντρική Λαγκάτσα, 
είναι σε κακή κατάσταση και απαιτείται άμεσα κλάδεμα και  κοπή των δέντρων που είναι δίπλα στους 
αύλακες, βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού και εργάτες, καθαρισμός όλων των 
αυλακιών με μηχανήματα και εργάτες, συγκέντρωση όλων των δενδροκομικών και φυτικών υλικών και 
απομάκρυνση αυτών σε χώρους που επιτρέπεται, για την ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/621/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της 
αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση του από 15-04-2021 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 Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άμεση αποκατάσταση βατότητας 17ης επαρχιακής οδού από Βουτσαρά – Κούρεντα – Χίνκα 
– Ζόριανη», προϋπολογισμού € 175.000,00 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).  

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 6/303/26-02-2021 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 Π.Ε. 
Ιωαννίνων, για την εκτέλεση του υποέργου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας 17ης επαρχιακής 
οδού από Βουτσαρά – Κούρεντα – Χίνκα – Ζόριανη», προϋπολογισμού € 175.000,00 με ΦΠΑ, 
σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με 
την αριθμ. πρωτ. 21995/2537/18-02-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της 
Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση 
– αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»  για την 
εκτέλεση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που 
προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των 
αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 2735/22-02-2021 
εισήγηση της υπηρεσίας. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 5663/15-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 870/15-
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 «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 21,00% και συνολικό ποσό προ 
Φ.Π.Α. 111.491,93 €.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 15-04-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, 
που διενεργήθηκε στις 15-04-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 
παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της αριθμ. 29194/3332/22-03-2021 Πρόσκλησης της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 
6/303/26-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας 17ης επαρχιακής οδού από Βουτσαρά – Κούρεντα – 
Χίνκα – Ζόριανη», προϋπολογισμού € 175.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», 

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) «ΝΤΑΦΛΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ», β) «TSAGOIL Ο.Ε. ΤΕΧΝ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και γ) 
«ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του 
δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
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προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην 
καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας, βάσει της αρχικής και 
βελτιωμένης προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της 
διαπραγμάτευσης.  

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του 
οικονομικού φορέα «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.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 «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 21,00% και 
συνολικό ποσό 111.491,93 € προ Φ.Π.Α.  

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση 
υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας 17ης επαρχιακής οδού από 
Βουτσαρά – Κούρεντα – Χίνκα – Ζόριανη», προϋπολογισμού € 175.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», στον 
οικονομικό φορέα «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 21,00% και συνολικό ποσό 
111.491,93 € προ Φ.Π.Α. και 

 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό 
των 111.491,93 € προ 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. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, τονίζοντας ότι συμφωνεί με την σκοπιμότητα 
και αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, 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) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 

Διαγωνιστικής διαδικασίας με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, κατ’ εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, για την σύναψη Δημοσίων 

Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

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

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

εργασιών του Υποέργου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας 17ης επαρχιακής οδού από 

Βουτσαρά - Κούρεντα – Χίνκα - Ζόριανη», προϋπολογισμού 175.000,00€ με ΦΠΑ. 

 
   Στα Ιωάννινα, την 15 Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ οι υπογράφοντες: 

1. Ιωάννης Μάμαλης, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως πρόεδρος 

2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος 

3. Αθανάσιος Νάκας, ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος 

 

που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του ως άνω έργου και 

σύμφωνα με: 

- Tην αριθ. 35/2210/22-12-2020 (ΑΔΑ:Ω0ΚΗ7Λ9-ΞΥΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου περί συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμών 

- Την υπ. αριθ. 21907/777/17-02-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί εγκρίσεως 

διάθεσης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001. 

- Την υπ. αριθ. 6/303/26-02-2021 (ΑΔΑ: 6ΙΚΕ7Λ9-ΚΗΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Π.Η., έγκρισης προσφυγής σε διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016 για την εκτέλεση του έργου 

«Άμεση αποκατάσταση βατότητας 17ης επαρχιακής οδού από Βουτσαρά - Κούρεντα – 

Χίνκα - Ζόριανη». 

- Το με Αρ. Πρωτ. 29194/3332/22.03.2021 έγγραφο με θέμα Πρόσκληση σε διαδικασία 

διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το αριθ. 32 παρ 2γ του Ν.4412/2016 
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- Την υπ. αριθ. 38365/4397/22-03-2021 Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού της  Δ/νσης Τεχνικών  Έργων  ΠΕΙ, με συνημμένο το πρακτικό κλήρωσης τακτικών 

και αναπληρωματικών μελών αυτής   

Συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε..Π.Ε.Ι. προκειμένου να διενεργήσουμε τον 

διαγωνισμό αυτό. 

Ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν παρουσιάστηκε κανένας οικονομικός φορέας. 

Μετά το πέρας που τάχθηκε από την Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη 

διαδικασία του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν4412/2016 ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών ο 

Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών. 

Κατόπιν επικοινωνίας με το πρωτόκολλο της Διεύθυνσης διαπιστώθηκε ότι κατέθεσαν 

εμπρόθεσμα προσφορά σε αυτό (3) τρείς οικονομικοί φορείς (αρ.πρωτ.:44327/5083/02.04.2021, 

45257/5195/06.04.2021, 45329/5201/06.04.2021) 

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα 

καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε  

από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε  η επωνυμία του 

οικονομικού φορέα, ο  εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις 

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

αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους και μονογράφησαν. 

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

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

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

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

καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως κάτωθι πρακτικό (πίνακας 1). 

ΠΙΝΑΚΑΣ (1) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

Σειρά 

κατάταξης 

προσέλευσης 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 

προσφοράς 

κατάταξης 

(μειοδοσίας) 

Ποσό 

προσφοράς 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Έκπτωση 

(%) 

1 ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3η 136.895,16€ 3,00% 

2 TSAGOIL Ο.Ε. ΤΕΧΝ. ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

2η 125.604,83€ 11,00% 

3 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 1η 119.959,68€ 15,00% 
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Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής 

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

αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με τις αναγκαίες 

διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και 

στρογγυλοποιήσεων.  

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον κατωτέρω 

πίνακα (2) κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά).  

ΠΙΝΑΚΑΣ (2) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Σειρά 

κατάταξης 

μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 

προσφοράς 

(υποβολής) 

Ποσό 

προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

Έκπτωση 

Με.Εκπ. 

% 

1ος ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 3η 119.959,68€ 15,00% 

2ος TSAGOIL Ο.Ε. ΤΕΧΝ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

2η 125.604,83€ 11,00% 

3ος ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1η 136.895,16€ 3,00% 

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

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

αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 

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. (45329/5201/06.04.2021) σχετ(45257/5195/06.04.2021, 44327/5083/06.04.2021) 

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 15% σε 21% υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική 

προσφορά με την υπ’αρ. (47651/5433/09.04.2021) αίτησή του. 

Ο δεύτερος και ο τρίτος κατά σειρά μειοδοσίας δεν ανταποκρίθηκαν. 

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

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

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Σειρά 

κατάταξης 

μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 

προσφοράς 

(υποβολής) 

Ποσό 

προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

Έκπτωση 

Με.Εκπ. 

% 

1ος ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 3η 111.491,93€ 21,00% 

2ος TSAGOIL Ο.Ε. ΤΕΧΝ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

2η 125.604,83€ 11,00% 

3ος ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1η 136.895,16€ 3,00% 

Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα 
«ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης Εεν.: 21,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: 
111.491,93€ και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.  

Ο παραπάνω προσωρινός μειοδότης υπέβαλε τα δικαιολογητικά 
(αρ.πρωτ.49842/5663/13-04-2021), σε συνέχεια του (47651/5433/12.04.2021) εγγράφου της 
Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. για υποβολή δικαιολογητικών προς έλεγχο προκειμένου να προχωρήσει η 
διαδικασία κατακύρωσης της σύμβασης υλοποίησης του έργου του ως άνω θέματος. 

Η Επιτροπή βρισκόμενη σε απαρτία στις 15.04.2021 προχώρησε στη μονογραφή των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών και ύστερα από τον έλεγχό τους διαπίστωσε: 

 Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα. 

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

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Δ εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και 
την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με ποσοστό 
έκπτωσης 21,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: 111.491,93€ και εισηγείται την ανάθεση της 
σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.  

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό. 
 

Ιωάννινα 15.04.2021 

Η  Επιτροπή Διαγωνισμού 

Ο Πρόεδρος 

 

Ιωάννης Μάμαλης 

Τα μέλη 

 

 

Κωνσταντίνος Γκεσούλης 

 

Αθανάσιος Νάκας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/622/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση του δημοτικού σχολείου Κοσμηράς», αναδόχου «ΝΚ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», μέχρι την 08-08-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 5164/14-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
848/14-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«… 5.ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε την 08/05/2020 μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη 

Ηπείρου  και του Κωνσταντίνου Νάκου νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρείας «ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.», πλέον «ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ», για ποσό 63.639,83 € (χωρίς Φ.Π.Α) 

6.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:Ηπροθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης, ήτοι η 08/05/2021. 7.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει 

εκτελεστεί  το 90% των εργασιών του έργου. Β. ΕΙΔΙΚΑ 1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος Η ανάδοχος στην 

από 05-04-2021 αίτησή του αναφέρει ότι λόγω η ολοκλήρωση των εργασιών καθυστέρησε λόγω της πανδημίας.  

Για τους παραπάνω λόγους ζητά την χορήγηση παράτασης μέχρι 08-08-2021 για την ολοκλήρωση του έργου. 

2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην 

αίτησή του και εισηγείται την έγκριση παράτασης  της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 08-08-2021.  

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

προτείνουμε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 08-08-2021 με αναθεώρηση, 

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

εργολαβίας …». 

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 «Αποκατάσταση του δημοτικού σχολείου Κοσμηράς», αναδόχου «ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
Ι.Κ.Ε.», μέχρι την 08-08-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/623/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 17ο 

Συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής με την αριθμ. 654/2021 απόφαση της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, με την οποία έγινε δεκτή η από 08-02-2021 
Προδικαστική Προσφυγή της ένωσης εταιρειών «COMITECH A.E. - DOTSOFT A.E.», και 
ακυρώθηκε μερικώς η αριθμ. 3/180/28-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
περί έγκρισης των Πρακτικών 1ο/01-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
δικαιολογητικών συμμετοχής) και 2ο/27-01-2021 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της 
Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για 
την ανάθεση της σύμβασης του υποέργου με Α/Α 1 «Ανάπτυξη συστημάτων, εφαρμογών 
και ψηφιακού περιεχομένου», συνολικού προϋπολογισμού € 309.223,75 με Φ.Π.Α., της 
Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία», του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» (MIS 5035534). 
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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. πρωτ. 319/30-01-2019 (ΑΔΑ: 617Λ7Λ9-1ΑΩ) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, όπως τροποποιήθηκε με την όμοια, αριθμ. 1723/17-
07-2020 (ΑΔΑ: 6ΑΕΧ7Λ9-7Υ1) απόφαση, με την οποία εντάχθηκε στον Άξονα 
Προτεραιότητας «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣ 5035534, η Πράξη «Ψηφιακές Υπηρεσίες στα 
Μνημεία». 

6. Την αριθμ. 19/1210/29-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: 1) 
Εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων (άρθρο 27 του 
Ν. 4412/2016), για την ανάθεση της σύμβασης του υποέργου με Α/Α 1 «Ανάπτυξη 
συστημάτων, εφαρμογών και ψηφιακού περιεχομένου», προϋπολογισμού € 309.223,75 με 
Φ.Π.Α. (287.650,00 €, με Φ.Π.Α. - Δικαίωμα προαίρεσης υπηρεσιών συντήρησης: 21.573,75 
€ με Φ.Π.Α.), της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία», η οποία εντάχθηκε με κωδικό 
ΟΠΣ 5035534 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» και στη ΣΑΕΠ 018/1 
της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ01810002. 2) Καταρτίσθηκε η διακήρυξη του 
διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, 
προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής και με δημοσίευση περίληψης των 
ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με τους 
όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών 
Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 
6614/28-07-2020 εισήγηση της υπηρεσίας, βάσει και της αριθμ. πρωτ. 1762/21-07-2020 
σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, για τα 
σχέδια των τευχών της διακήρυξης και τη διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμφωνα 
με την οποία θα προκηρυχθεί το ως άνω Υποέργο. 3) Εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού 
€ 309.223,75 με Φ.Π.Α. και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ01810002 
και τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία», συνολικού προϋπολογισμού € 355.550,00 με 
ΦΠΑ, για την υλοποίηση του ανωτέρω Υποέργου με Α/Α 1. 4) Συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν 
τα μέλη της προβλεπόμενης στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, τριμελούς Επιτροπής 
Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών, του διαγωνισμού και 4) Εγκρίθηκε η δαπάνη 
ποσού € 3.000,00 με ΦΠΑ, και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος του 
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εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων 
έτους 2020, στον Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 0841 για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης του ανωτέρω 
διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την αριθμ. 3/180/28-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκαν τα Πρακτικά 1ο/01-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής) και 2ο/27-01-2021 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής 
Διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, βάσει της αριθμ. πρωτ. 
101992/6892/03-08-2020 (με Α/Α Συστ. ΕΣΗΔΗΣ: 93656) διακήρυξης, για την ανάθεση της 
σύμβασης του υποέργου με Α/Α 1 «Ανάπτυξη συστημάτων, εφαρμογών και ψηφιακού 
περιεχομένου», συνολικού προϋπολογισμού € 309.223,75 με Φ.Π.Α. (287.650,00 € με 
Φ.Π.Α. - Δικαίωμα προαίρεσης υπηρεσιών συντήρησης: 21.573,75 € με Φ.Π.Α.), της Πράξης 
«Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία», η οποία εντάχθηκε με κωδικό ΟΠΣ 5035534 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» και στη ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας 
Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ01810002 και σύμφωνα με τα οποία: 

Α. Απορρίφθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα «CLOUDPRINT DIGITAL AND 
DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», επειδή δεν κατέθεσε φυσικό φάκελο, στον 
δε ηλεκτρονικό φάκελο δεν έχει υποβληθεί κανένα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Β. Στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση 
των (υπο)φακέλων της οικονομικής προσφοράς, γίνονται αποδεκτές οι εμπροθέσμως 
υποβληθείσες προσφορές των κάτωθι οικονομικών φορέων, οι οποίες πληρούν τις 
αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό και οι τεχνικές τους 
προσφορές, πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και είναι 
σύμφωνες με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, και βαθμολογήθηκαν με συνολική βαθμολογία 
Τεχνικής Προσφοράς, ως εξής: 

 «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε.» με βαθμό 111,85 και  

 «ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Α.Ε.», με βαθμό 105,85. 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3984/09-04-2021 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 831/09-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), 
στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ΄ αριθμ. 654/2021, με Γ.Α.Κ. Α.Ε.Π.Π. 301/8-2021, Απόφαση του 

Προέδρου του 2ου κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), με την οποία 

ακυρώνεται η με αριθμό 3/180/28-01-2021 απόφασή σας, αναφορικά με τον ανοιχτό (άνω των ορίων) 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με συστημικό αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 93653 (Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης 

101992/6892/03.08.2020), με τίτλο «Ανάπτυξη συστημάτων, εφαρμογών και ψηφιακού περιεχομένου», για την 

πράξη: «Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία», η οποία εντάχθηκε με κωδικό ΟΠΣ 5035534 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» και σας παρακαλούμε για τη συμμόρφωση, σύμφωνα με το διατακτικό 

της ως άνω Απόφασης του 2ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Ε.Π.) και το 

Άρθρο 367 του Ν. 4412/2016.Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και παρακαλούμε για τις δικές 

σας ενέργειες ...». 

Στην συνημμένη στην εισήγηση, αριθμ. 654/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών, επί της με αριθμ. ΓΑΚ 301/08-02-2021 Προδικαστικής 
Προσφυγής της ένωσης εταιρειών «COMITECH A.E. - DOTSOFT A.E.», και των μελών 
αυτής, εταιρεία «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «DOTSOFT Α.Ε.», και εταιρεία «COMITECH 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «COMITECH Α.Ε.», και για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στην ως άνω απόφαση:  

«…. 9. Επειδή, ενόψει των όσων γίνονται δεκτά στην παραπάνω σκέψη, για καθεμία από τις πιο πάνω 

αναφερόμενες πλημμέλειες της προσφοράς της εταιρείας «ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS A.E.», αυτή έπρεπε να 

απορριφθεί, η δε αναθέτουσα αρχή που την έκανε αποδεκτή έσφαλε και πρέπει η προσβαλλόμενη απόφασή της 

κατά το μέρος αυτό να ακυρωθεί, παρέλκει δε, η εξέταση των λοιπών λόγων της Προσφυγής, ως αλυσιτελής, 

δοθέντος ότι οι ως άνω πλημμέλειες της προσφοράς της εν λόγω εταιρείας παρέχουν αυτοτελές νόμιμο έρεισμα 
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για την απόρριψη της προσφοράς της (πρβλ. ΣτΕ ΕΑ 309/2019, 274/2018, 344/2017, 47/2017, 296/2016, 

ΔΕφΠειρ. Ν95/2020 ΔΕφΑθ. 279/2019, 239/2019, ΔΕφΘεσ/νικης 83/2019 κ.α.).  

…. …. 

Για τους λόγους αυτούς 

Δέχεται την Προσφυγή. 

Ακυρώνει την υπ’ αριθ. 180/Συν.3/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου του 

διαγωνισμού για την υπ’ αριθ. πρωτ. 101992/6892/03.08.2020 Διακήρυξη ανάθεσης της σύμβασης του 

υποέργου με Α/Α 1 «Ανάπτυξη συστημάτων, εφαρμογών και ψηφιακού περιεχομένου» της Πράξης «Ψηφιακές 

Υπηρεσίες στα Μνημεία», κατά το μέρος που κρίθηκε ως αποδεκτή η προσφορά της εταιρείας «ΑΙΓΑΙΟΥ 

SOLUTIONS Α.Ε.». …». 

9. Την εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του 
έργου του θέματος, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. ΔΥ/15-
04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 866/15-045-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 
2021 Ο.Ε.), με την οποία η Επιτροπή εισηγείται την έγκριση του συνημμένου Πρακτικού 
3ο/15-04-2021 (Διόρθωση σφάλματος αποτύπωσης στοιχείων προσφοράς), στο οποίο 
αναφέρονται επιλέξει τα εξής: 

 «…. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΕΡΓΟ:  

Ανάπτυξη συστημάτων, εφαρμογών και ψηφιακού 
περιεχομένου 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 287.650,00 € με Φ.Π.Α. 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ:    21.573,75 € με Φ.Π.Α. 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:  309.223,75 € με Φ.Π.Α. 

 

3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
της συνεδριάσεως της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ανάπτυξη συστημάτων, 
εφαρμογών και ψηφιακού περιεχομένου» για την πράξη ‘‘Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία’’, συνολικού 
προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης) τριακοσίων εννέα χιλιάδων και 
διακοσίων είκοσι τριών ΕΥΡΩ και εβδομήντα πέντε ΛΕΠΤΩΝ (309.223,75 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας-τιμής.  
(Αριθμός διακήρυξης: 101992/6892/03-08-2020) 

 

Στα Ιωάννινα  την 15η Απριλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα  10:00 π.μ. στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλ. Πύρρου 1 Διοικητήριο, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου, η οποία συγκροτήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 19/1210/29-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
αποτελούμενη από τους: 

1. Βλάχου Ελένη, αν. προϊστάμενη του Τμήματος Διαφάνειας της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλ. Διακυβέρνησης 
της Περιφέρειας Ηπείρου, με βαθμό Αʼ, Πρόεδρο 

2. Γεωργοκίτσο Κων/νο, αν. προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον 
Πολίτη της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλ. Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, με βαθμό Αʼ, μέλος και 

3. Χριστοδούλου Κων/νο, αν. προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής της Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, με βαθμό Αʼ, μέλος 

προκειμένου να προβεί στη διόρθωση τυπικού σφάλματος αποτύπωσης των στοιχείων της μιας εκ των 
προσφορών του διαγωνισμού της διακήρυξης με αρ. πρωτ: 101992/6892/03-08-2020 και με  Α/Α Συστήματος: 
93653, που εμφιλοχώρησε στα πρακτικά 1 και 2 της Επιτροπής και στην ακόλουθη απόφαση 3/180/28-01-2021 
έγκρισης των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής του Φορέα. Από σχετικό έλεγχο που διενεργήθηκε, 
διαπιστώθηκε ότι εκ παραδρομής ως προσφέρων της προσφοράς Π1 με αρ. ΕΣΗΔΗΣ 191507 αναφέρεται ο 
αναρτών την προσφορά προμηθευτής, ως καταγράφεται στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η εταιρεία «DOTSOFT 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε.» επικεφαλής εταίρος /εκπρόσωπος 
της  ένωσης εταιρειών «COMITECH A.E. - DOTSOFT A.E.» που υποβάλλει την  προσφορά και όχι η ίδια ένωση 
εταιρειών, ως είναι το ορθό.  
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Ως εκ τούτου, εισηγούμαστε τη προσήκουσα διόρθωση της απόφασης 3/180/28-01-2021 της Οικονομικής 
Επιτροπής.   

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπή εις τριπλούν.  

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. 

Ιωάννινα 15-04-2021 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ   ΓΕΩΡΓΟΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 

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

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Σε συμμόρφωση προς την αριθμ. 654/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 367 του Ν. 4412/2016, με την οποία έγινε 
δεκτή η με αριθμ. ΓΑΚ 301/08-02-2021 Προδικαστική Προσφυγή της ένωσης εταιρειών 
«COMITECH A.E. - DOTSOFT A.E.», και των μελών αυτής, εταιρεία «DOTSOFT 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «DOTSOFT Α.Ε.», και εταιρεία «COMITECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. 
«COMITECH Α.Ε.», 

και ακυρώθηκε μερικώς, σύμφωνα με το σκεπτικό της, κατά το μέρος που κρίθηκε ως αποδεκτή 
η προσφορά της εταιρείας «ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Α.Ε.», η αριθμ. 3/180/28-01-2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των Πρακτικών 1ο/01-10-2020 (αποσφράγιση και 
αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής) και 2ο/27-01-2021 (αξιολόγηση τεχνικών 
προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, βάσει της 
αριθμ. πρωτ. 101992/6892/03-08-2020 (με Α/Α Συστ. ΕΣΗΔΗΣ: 93656) διακήρυξης, για την 
ανάθεση της σύμβασης του υποέργου με Α/Α 1 «Ανάπτυξη συστημάτων, εφαρμογών και 
ψηφιακού περιεχομένου», συνολικού προϋπολογισμού € 309.223,75 με Φ.Π.Α. της Πράξης 
«Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-
2020» (MIS 5035534) με ΚΑ 2019ΕΠ01810002, 

Απορρίπτεται η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Α.Ε.». 

Β. Εγκρίνει το Πρακτικό 3ο/15-04-2021 (Διόρθωση σφάλματος αποτύπωσης στοιχείων 
προσφοράς) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ανωτέρω 
υπό στ. 9), βάσει της αριθμ. πρωτ. 101992/6892/03-08-2020 (με Α/Α Συστ. ΕΣΗΔΗΣ: 93656) 
διακήρυξης, για την ανάθεση της σύμβασης του υποέργου με Α/Α 1 «Ανάπτυξη συστημάτων, 
εφαρμογών και ψηφιακού περιεχομένου», συνολικού προϋπολογισμού € 309.223,75 με Φ.Π.Α. 
(287.650,00 € με Φ.Π.Α. - Δικαίωμα προαίρεσης υπηρεσιών συντήρησης: 21.573,75 € με 
Φ.Π.Α.), της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία», η οποία εντάχθηκε με κωδικό ΟΠΣ 
5035534 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» και στη ΣΑΕΠ 018/1 της 
Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ01810002 

σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στη διόρθωση 
τυπικού σφάλματος αποτύπωσης των στοιχείων της μιας εκ των προσφορών του διαγωνισμού 
που εμφιλοχώρησε στα πρακτικά 1ο/01-10-2020 και 2ο/27-01-2021 της Επιτροπής Διενέργειας 
και στην ακόλουθη απόφαση 3/180/28-01-2021 έγκρισης των πρακτικών της Οικονομικής 
Επιτροπής, επειδή  διαπιστώθηκε ότι εκ παραδρομής, ως προσφέρων της προσφοράς Π1 με 
αρ. ΕΣΗΔΗΣ 191507 αναφέρεται ο αναρτών την προσφορά προμηθευτής, ως καταγράφεται 
στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ήτοι η εταιρεία «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε.» επικεφαλής εταίρος /εκπρόσωπος της ένωσης 
εταιρειών «COMITECH A.E. - DOTSOFT A.E.» που υποβάλλει την προσφορά και όχι η ίδια 
ένωση εταιρειών, ως είναι το ορθό. 
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Γ. Κατόπιν της κατά τα ανωτέρω συμμόρφωσης με την αριθμ. 654/2021 απόφαση της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, της έγκρισης του Πρακτικού 3ο/15-04-2021 της 
Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του θέματος, και της 
συνακόλουθης διόρθωσης της αριθμ. 3/180/28-01-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,  

Στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, βάσει της αριθμ. πρωτ. 101992/6892/03-08-2020 (με Α/Α 
Συστ. ΕΣΗΔΗΣ: 93656) διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από 
οικονομική άποψη, προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής, για την ανάθεση 
της σύμβασης του υποέργου με Α/Α 1 «Ανάπτυξη συστημάτων, εφαρμογών και ψηφιακού 
περιεχομένου», συνολικού προϋπολογισμού € 309.223,75 με Φ.Π.Α. (287.650,00 € με Φ.Π.Α. - 
Δικαίωμα προαίρεσης υπηρεσιών συντήρησης: 21.573,75 € με Φ.Π.Α.), της Πράξης «Ψηφιακές 
Υπηρεσίες στα Μνημεία», η οποία εντάχθηκε με κωδικό ΟΠΣ 5035534 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» και στη ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 
2019ΕΠ01810002: 

I. Απορρίπτεται η προσφορά του οικονομικού φορέα «CLOUDPRINT DIGITAL AND 
DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», επειδή δεν κατέθεσε φυσικό φάκελο, στον 
δε ηλεκτρονικό φάκελο δεν έχει υποβληθεί κανένα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
σύμφωνα με τα Πρακτικά 1ο/01-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής) και 2ο/27-01-2021 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής 
Διενέργειας του διαγωνισμού, και την αριθμ. 3/180/28-01-2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

II. Απορρίπτεται η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Α.Ε.», σύμφωνα με την αριθμ. 
654/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 

III. Στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
(υπο)φακέλων της οικονομικής προσφοράς, γίνεται αποδεκτή η εμπροθέσμως 
υποβληθείσα προσφορά της ένωσης εταιρειών «COMITECH A.E. - DOTSOFT A.E.», η 
οποία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό και η 
τεχνική της προσφορά, πληροί τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών 
και είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, και βαθμολογήθηκε με συνολική 
βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς, με βαθμό 111,85  

σύμφωνα με τα Πρακτικά 1ο/01-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής), 2ο/27-01-2021 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) και 3ο/15-04-2021 
(Διόρθωση σφάλματος αποτύπωσης στοιχείων προσφοράς) της Επιτροπής Διενέργειας 
του διαγωνισμού, και την αριθμ. 3/180/28-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω3ΖΟ7Λ9-ΣΗ6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/624/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργου του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2013ΕΠ03000013 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού 
ηλεκτροφωτισμού». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

http://www.php.gov.gr/
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την εισήγηση του Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το 
με αρ. πρωτ. 1681/12-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 834/12-04-2021 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την  οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση  δαπάνης 
και τη διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργου του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
ΚΑ2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 
(π.κ.2013ΕΠ03000013)». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της κάτωθι δαπάνης και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, 
σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση 
αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000013)» για την εκπόνηση του κάτωθι 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου με τη ΔΕΔΔΗΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον 
παρακάτω πίνακα, ως εξής:  

Υποέργο Προϋπολογισμός € 

Έγκριση Διάθεσης 

πίστωσης & ορισμός 

αποφαινόμενων οργάνων 

Επέκταση δικτύου για ηλεκτροδότηση αγροτικών  

εκμεταλλεύσεων στην θέση ΄΄Καλαζιάδες΄΄  

της κοινότητας Δροσοχωρίου του Δήμου Ιωαννιτών 

9.906,38 47633/1981/09-04-2021 

ΣΥΝΟΛΟ 9.906,38  

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω3ΖΟ7Λ9-ΣΗ6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/625/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 
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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων εκτός και εντός έδρας των 
υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, μηνών Μαΐου 
και Ιουνίου 2021 για την υλοποίηση του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ 
ΣΑΕ 0822 ΚΑ: 2020ΣΕ08220002). 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 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 τις όμοιες, αριθμ. 2/4/22-
02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1706/08-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
828/09-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη 
τις διαμορφωμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2021, την ανάγκη 
μετακίνησης του Προσωπικού της Υπηρεσίας για υλοποίηση του Προγράμματος «Δίκτυο Γεωργικής 
Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ) (αριθ.:2036/33683//24-12-2019 ΚΥΑ–ΑΔΑ: Ω3Λ04653ΠΓ-
ΟΓΗ), εισηγείται «… την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης δυο χιλιάδων 

Ευρώ ( 2000€ ) σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, για τους 

μήνες Μαΐου και Ιουνίου για την υλοποίηση  του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ) - 

ΣΑΕ 0822  Κ.Α.: 2020ΣΕ08220002 …», σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 2.000,00 € για την κάλυψη των εξόδων μετακινήσεων εκτός και 
εντός έδρας, μηνών Μαΐου και Ιουνίου 2021, των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του Προγράμματος του Δικτύου Γεωργικής 
Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ) {αριθ.:2036/33683//24-12-2019 ΚΥΑ ΑΔΑ: Ω3Λ04653ΠΓ-ΟΓΗ)}, και 
τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και ΚΑΕ, σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

Αριθμός  

Δειγματοληπτών 

Δαπάνη Ημερήσιας 

Αποζημίωσης 

(Κ.Α.Ε.: 291.9459.01.001.01) 

Δαπάνη χιλιομετρικής 

αποζημίωσης 

(Κ.Α.Ε.: 291.9459.01.001.01) 
Συνολική Δαπάνη 

5 500,00 1.500,00 2.000,00 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω3ΖΟ7Λ9-ΣΗ6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/626/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 
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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων εκτός και εντός έδρας μηνών 
Μαΐου και Ιουνίου 2021 των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Ιωαννίνων για την υλοποίηση του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας 
των προϊόντων της Μελισσοκομίας 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 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω3ΖΟ7Λ9-ΣΗ6
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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. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 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 τις όμοιες, αριθμ. 2/4/22-
02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1707/08-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
827/09-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη 
τις διαμορφωμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2021, την ανάγκη 
μετακίνησης του Προσωπικού της Υπηρεσίας για την υλοποίηση Προγράμματος βελτίωσης της 
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας έτους 2020 (Κ.Α. 2016ΣΕ08220006), 
εισηγείται «… την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης τριακοσίων πενήντα 

ευρώ (350€) σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού Ε.Φ 291 και Κ.Α.Ε. 9459.01.002.01 οικ. Έτους 

2021, για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο για την υλοποίηση Προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας έτους 2021 (Κ.Α. 2016ΣΕ08220006)…», σύμφωνα με τον 
συνημμένο Πίνακα. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 350,00 € για την κάλυψη των εξόδων μετακινήσεων εκτός και εντός 
έδρας, μηνών Μαΐου και Ιουνίου 2021, των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του Προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των 
προϊόντων της Μελισσοκομίας έτους 2021 (Κ.Α. 2016ΣΕ08220006) και τη διάθεση των αντίστοιχων 
πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και ΚΑΕ, σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

Αριθμός  

Υπαλλήλων 

Δαπάνη Ημερήσιας Αποζημίωσης 

(Ε.Φ. Κ.Α.Ε.: 291.9459.01.002.01) 

Δαπάνη χιλιομετρικής 

αποζημίωσης 

(Ε.Φ. Κ.Α.Ε.: 291.9459.01.002.01) 

Συνολική 

Δαπάνη 

2 80,00 270,00 350,00 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω3ΖΟ7Λ9-ΣΗ6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/627/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταπολέμηση κουνουπιών για την 
περιοχή Κρυσταλλοπηγής 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).  

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω3ΖΟ7Λ9-ΣΗ6
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 1803/14-04-2021 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 845/14-04-2021 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 Κρυσταλλοπηγή Θεσπρωτίας για το έτος 2021. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 10.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
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 Κρυσταλλοπηγή 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) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω3ΖΟ7Λ9-ΣΗ6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/628/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της 
Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, όπως διαμορφώθηκε μετά την 2η Τροποποίησή του. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω3ΖΟ7Λ9-ΣΗ6



-80- 
 

163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/νσης  
Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το 
αριθμ. πρωτ. 4207/13-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 49794/841/13-04-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση 
δαπανών και τη διάθεση των σχετικών πιστώσεων ανά ΕΦ και ΚΑΕ σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2021, όπως διαμορφώθηκε 
μετά την 2η τροποποίησή του, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και 
Κ.Α.Ε., σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. 
έτους 2021, όπως διαμορφώθηκε μετά την 2η τροποποίησή του, με την αριθμ. 4/9/02-04-2021 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον 
παρακάτω πίνακα, ως εξής: 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

A/A Ε.Φ. Κ.Α.Ε. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

1 072 3199.01 

Επιστροφή προκαταβολής στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: 

Adriatic Mos upgrated Services -Adri-up" το ποσό της οποίας 

πιστώθηκε στο λογαριασμό της Περιφέρειας Ηπείρου αλλά δεν 

υπήρξε καμία δαπάνη(αριθμ.: 38546/1491/22-3-2021 έγγραφο της 

Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού) 

8.470,00 

2 390 3199.01 
Λοιπές επιστροφές εσόδων (παράβολα ΚΤΕΟ)-συμπληρωματική της 

α/α: 845/2021 ανάληψης υποχρέωσης 
20.000,00 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω3ΖΟ7Λ9-ΣΗ6



-81- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/630/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου 
στο διαδικτυακό φεστιβάλ στο Σβέρτε της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω3ΖΟ7Λ9-ΣΗ6
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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 αριθμ. πρωτ. 
323/15-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 857/15-04-2021 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο διαδικτυακό φεστιβάλ 
γεύσεων που διοργανώνεται στο Σβέρτε της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας, το προσεχές 
διάστημα.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 4.018,36 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο διαδικτυακό 
φεστιβάλ γεύσεων που διοργανώνεται στο Σβέρτε της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας, το 
προσεχές διάστημα, κατά τη διάρκεια του οποίου τουριστικοί πράκτορες, δημοσιογράφοι, 
εισαγωγείς, εκπρόσωποι της εστίασης κ.λ.π. θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τα 
ηπειρωτικά προϊόντα, δείγματα των οποίων θα τους έχουν σταλεί, αλλά και να δουν πλάνα από 
περιοχές της Ηπείρου, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 323/15-04-2021 σχετική εισήγηση της 
Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής: 

«…. Η Περιφέρεια Ηπείρου σκοπεύει να συμμετάσχει στο διαδικτυακό φεστιβάλ γεύσεων που διοργανώνεται στο 

Σβέρτε της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας το προσεχές διάστημα. Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ τουριστικοί 

πράκτορες, δημοσιογράφοι, εισαγωγείς, εκπρόσωποι της εστίασης κ.λ.π. θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν 

ηπειρωτικά προϊόντα, δείγματα των οποίων θα τους έχουν σταλεί, αλλά και να δουν πλάνα από περιοχές της 

Ηπείρου.  

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη σχετική δαπάνη για την προμήθεια παραδοσιακών προϊόντων για διανομή και για τη 

μεταφορά τους στο Σβέρτε, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 4.018,36 € και 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: «Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο διαδικτυακό φεστιβάλ στο 

Σβέρτε της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας 2021». 

Η δαπάνη αναλύεται ως εξής: 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ 

Μέλι 280,00 

Κρασί και τσίπουρο 2.306,52 

Λάδι 205,84 

Αρωματικά βότανα 226,00 

Μεταφορά 1.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 4.018,36 

….». 
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 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού Μαργαρίτα, με το σκεπτικό ότι δεν είναι δυνατό 
να διατίθενται τόσα πολλά χρήματα, για διαδικτυακές εκδηλώσεις προβολής και εκθέσεις, και 
μάλιστα εν μέσω πανδημίας κορονοϊού, σε μια περίοδο που οι προτεραιότητές μας πρέπει να 
είναι πρώτιστα η αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού και η διασφάλιση της 
δημόσιας υγείας.   
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/631/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 25ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διαφημιστική καταχώρηση της 
Περιφέρειας Ηπείρου στον τουριστικό οδηγό LET’S GO PREVEZA.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

http://www.php.gov.gr/
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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 αριθμ. πρωτ. 
324/15-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 858/15-04-2021 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…. Η Περιφέρεια Ηπείρου σκοπεύει να προβεί στην διαφήμιση του τουριστικού της προϊόντος στον καλοκαιρινό 

τουριστικό οδηγό Let’s go Preveza με ολοσέλιδη καταχώρηση. Ο οδηγός είναι μια περιοδική έκδοση  7.000 

αντιτύπων που διανέμονται με ευθύνη του εκδότη σε ταξιδιωτικά γραφεία, ξενοδοχεία κ.λ.π.  Το Let’s go 

Preveza ταξιδεύει και σε άλλες περιοχές της χώρας και του εξωτερικού, τόσο από αναγνώστες και φορείς. 

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη σχετική δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 620,00 € και 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: «Διαφημιστική καταχώρηση της 

Περιφέρειας Ηπείρου στον τουριστικό οδηγό LET’S GO PREVEZA έτους 2021». ...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 620,00 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 «Διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας 
Ηπείρου στον τουριστικό οδηγό LET’S GO PREVEZA έτους 2021», για την διαφήμιση του 
τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου, με διαφημιστική ολοσέλιδη καταχώρηση, στον 
καλοκαιρινό τουριστικό οδηγό LET’S GO PREVEZA ο οποίος είναι μια περιοδική έκδοση 7.000 
αντιτύπων που διανέμονται με ευθύνη του εκδότη σε ταξιδιωτικά γραφεία, ξενοδοχεία κ.λ.π., 
ενώ ταξιδεύει και σε άλλες περιοχές της χώρας και του εξωτερικού, τόσο από αναγνώστες όσο 
και από φορείς. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/632/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 26ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου 
στη διαδικτυακή έκθεση FOOD EXPO DIGITAL 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 

http://www.php.gov.gr/
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 
329/15-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 859/15-04-2021 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διαδικτυακή έκθεση FOOD EXPO DIGITAL 
2021. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 16.120,00 € 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 «Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη 
διαδικτυακή έκθεση FOOD EXPO DIGITAL 2021», για την κάλυψη των δαπανών της 
συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην ως άνω διαδικτυακή έκθεση τροφίμων, με τη 
συμμετοχή 45 εκθετών, για τη δημιουργία προφίλ με το λογότυπο και πληροφορίες των 
εταιρειών στην πλατφόρμα της έκθεσης, καθώς επίσης και βίντεο-εικόνες των προϊόντων.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού Μαργαρίτα, με το σκεπτικό ότι δεν είναι δυνατό 
να διατίθενται τόσα πολλά χρήματα, για διαδικτυακές εκδηλώσεις προβολής και εκθέσεις, και 
μάλιστα εν μέσω πανδημίας κορονοϊού, σε μια περίοδο που οι προτεραιότητές μας πρέπει να 
είναι πρώτιστα η αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού και η διασφάλιση της 
δημόσιας υγείας.   
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/633/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 
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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 27ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας 
Ηπείρου στον τουριστικό οδηγό ΔΙΑΚΟΠΕΣ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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 αριθμ. πρωτ. 334/15-04-
2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 860/15-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην 
οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…. Η Περιφέρεια Ηπείρου σκοπεύει να προβεί στην διαφήμιση του τουριστικού της προϊόντος στον καλοκαιρινό 

τουριστικό οδηγό «ΔΙΑΚΟΠΕΣ», ο οποίος θα κυκλοφορήσει δωρεάν με την εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗΣ» τον Ιούνιο. Παράλληλα, το περιεχόμενο του οδηγού είναι προσβάσιμο για το κοινό και στο site 

diakopes.gr, καθώς και στα social media. 

 Το κόστος για μια δισέλιδη καταχώρηση ανέρχεται στο ποσό των 2.976,00 €.  

 Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη σχετική δαπάνη, 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: «Διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στον τουριστικό οδηγό 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ έτους 2021» …..». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 2.976,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο «Διαφημιστική 
καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στον τουριστικό οδηγό ΔΙΑΚΟΠΕΣ έτους 2021», για την διαφήμιση 
του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου, στον καλοκαιρινό τουριστικό οδηγό ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ο 
οποίος θα κυκλοφορήσει δωρεάν με την εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ», τον Ιούνιο, ενώ 
επιπλέον το περιεχόμενο του οδηγού θα είναι προσβάσιμο για το κοινό και στο site diakopes.gr, καθώς 
και στα social media. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού Μαργαρίτα, με το σκεπτικό ότι δεν είναι δυνατό να 
διατίθενται τόσα πολλά χρήματα, για εκδηλώσεις προβολής και διαφημιστικές καταχωρήσεις, και μάλιστα 
εν μέσω πανδημίας κορονοϊού, σε μια περίοδο που οι προτεραιότητές μας πρέπει να είναι πρώτιστα η 
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας.   
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/634/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 28ο 

Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης ειδικά διαμορφωμένου οχήματος (μικρού 
λεωφορείου χωρητικότητας 13 ατόμων) για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία, στην 
ΑΜΚΕ «Ελπίδα Ζωής». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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 Π.Δ. 242/96 περί μισθώσεων, του Π.Δ. 34/95 περί εμπορικών μισθώσεων, 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 13/65/22-10-2020 (ΑΔΑ: Ψ6ΒΩ7Λ9-ΗΔΑ) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί έγκρισης μεταβίβασης στην Οικονομική Επιτροπή, της 
αρμοδιότητας για την «παραχώρηση χρήσης, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και 
ακινήτων». 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1189/16-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 876/16-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Σας κάνουμε γνωστό ότι η Περιφέρεια Ηπείρου διαθέτει όχημα , μικρό λεωφορείο χωρητικότητας 13 ατόμων 

(μάρκας MERCEDES 313- CDI με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-7387) το οποίο είναι ειδικά διαμορφωμένο για 

την εξυπηρέτηση ατόμων με Αναπηρία και το οποίο είχε παραχωρήσει στην Αστική μη Κερδοσκοπική 

Εταιρεία «Η Μέριμνα», από το έτος 2014, για τις ανάγκες μετακίνησης των παιδιών και ατόμων με αναπηρία 

προκειμένου να συμμετέχουν στα Κέντρα  Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), 

ημερήσια προγράμματα,  που λειτουργεί ο φορέας στα Ιωάννινα.  

Η ανωτέρω ΑΜΚΕ απέκτησε πρόσφατα δικά της αυτοκίνητα και το ανωτέρω ειδικά διαμορφωμένο όχημα 

παραδόθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας.  

Σας κάνουμε επίσης γνωστό ότι από το καλοκαίρι του 2020 λειτουργούν στην πόλη των Ιωαννίνων Στέγες 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Ελπίδα Ζωής», η οποία 

δημιουργήθηκε με την συνεργασία της ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων και της Περιφέρειας Ηπείρου (ΗΠΕΙΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ) . 

Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση ενισχύει το θεμελιώδες δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόμου με 

αναπηρία, αφενός μέσω της παροχής φροντίδας και υποστήριξης, με σεβασμό στα δικαιώματα, την 

αξιοπρέπεια, τις ανάγκες και τις επιθυμίες του και αφετέρου της διατήρησης και ανάπτυξης στο μέγιστο βαθμό 

των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του, προκειμένου να διαβιεί  με ασφάλεια, όσο το δυνατό πιο αυτόνομα και 

ενεργά στο κοινωνικό περιβάλλον, με στόχο τη κοινωνική του ένταξη συμπεριλαμβανόμενης της δυνατότητας 

πρόσβασης στην εκπαίδευση και την εργασία. 

Επιπλέον συντελεί αποφασιστικά στην αποϊδρυματοποίηση των ατόμων με αναπηρία που φιλοξενούνται σε 

μονάδες κλειστής φροντίδας, στην περίπτωση που το οικογενειακό τους περιβάλλον αδυνατεί για οποιοδήποτε 

λόγο να υποστηρίξει τη διαβίωσή τους, καθώς και στην απόκτηση καλύτερης ποιότητας ζωής με την  

εξασφάλιση των ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών.  

Η ΑΜΚΕ «Ελπίδα Ζωής» κατέθεσε αίτημα για την δωρεάν παραχώρηση του ειδικά διαμορφωμένου οχήματος, 

ώστε να εξυπηρετούνται στις μετακινήσεις τους τα άτομα με αναπηρία που διαβιούν πλέον στις Στέγες, οι 

οποίες έχουν συνολική δυναμικότητα είκοσι οκτώ (28) ατόμων.  

Δεδομένου ότι ο σχεδιασμός της Περιφέρειας είναι στην κατεύθυνση της υποστήριξης όλων των τοπικών 

φορέων που πραγματοποιούν δράσεις κοινωνικού,  εκπαιδευτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως άλλωστε 

ορίζεται και από τις καταστατικές διατάξεις που αφορούν τις αρμοδιότητες των Περιφερειών (άρθρο 186 του 
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Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και η λειτουργία των ΣΥΔ αποτελεί πρότυπο πρόγραμμα 

υποστήριξης των ΑΜΕΑ και των οικογενειών τους ,  

Εισηγούμαστε 

Την δωρεάν παραχώρηση του Ειδικά διαμορφωμένου οχήματος (μικρού λεωφορείου χωρητικότητας 13 

ατόμων) στην ΑΜΚΕ «Ελπίδα Ζωής» και θεωρούμε ότι θα συμβάλλει τα μέγιστα στην εκπλήρωση των 

σκοπών λειτουργίας της. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει, σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ. 242/1996 σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την δωρεάν 
παραχώρηση για πέντε (5) έτη, στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ελπίδα Ζωής», μικρού 
λεωφορείου χωρητικότητας 13 ατόμων (μάρκας MERCEDES 313 - CDI με αριθμό κυκλοφορίας 
ΚΗΙ-7387) το οποίο είναι ειδικά διαμορφωμένο για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία, ώστε 
να εξυπηρετούνται στις μετακινήσεις τους, τα άτομα με αναπηρία που διαβιούν στις Στέγες 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) της ΑΜΚΕ «Ελπίδα Ζωής», η οποία δημιουργήθηκε με την 
συνεργασία της ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων και της Περιφέρειας Ηπείρου (ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ). 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/635/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 
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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 29ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης και προστασίας κτηνοτροφικών υποδομών στα 
όρια του Τσεπελόβου και των Ασπραγγέλων». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 5882/16-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 882/16-04-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

6. Την υπ’ αριθ.  50976/2128  από  15-04-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

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

2020ΕΠ53000001 και με τίτλο : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 

Ηπείρου 2020-2022» (Υποέργο: «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης και προστασίας κτηνοτροφικών 

υποδομών στα όρια  του Τσεπελόβου και των Ασπραγγέλων». 

7. Την από 16-04-2021 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την     

         Υπηρεσία μας. 

Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την προμήθεια υλικών  για την 

αποκατάσταση κοινόχρηστων κτηνοτροφικών υποδομών στον ορεινό όγκο του Δ.Δ Τσεπελόβου και Δ.Δ. 

Ασπραγγέλων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της 

περιοχής. Συγκεκριμένα θα γίνει αποκατάσταση δεξαμενών, προσβάσεων, προσβάσεων και μόνιμων υποδομών 

τόσο για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας όσο και την στερέωση των εγκαταστάσεων. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την 

έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου : «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης και προστασίας 

κτηνοτροφικών υποδομών στα όρια του Τσεπελόβου και των Ασπραγγέλων», σε βάρος των πιστώσεων της 

ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ 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, 

τοποθετήθηκε ως εξής: « Συμφωνούμε στην υποστήριξη των παραδοσιακών κτηνοτρόφων της υπαίθρου, 
με τον προσφορότερο τρόπο, αρκεί η βοήθειά μας να είναι κοστολογημένη, μετρήσιμη και ουσιαστική.». 

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 «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης και προστασίας 
κτηνοτροφικών υποδομών στα όρια του Τσεπελόβου και των Ασπραγγέλων», βάσει της από 16-04-2021 
τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην προμήθεια υλικών για την 
αποκατάσταση κοινόχρηστων κτηνοτροφικών υποδομών στον ορεινό όγκο των Δ.Δ. Τσεπελόβου και 
Ασπραγγέλων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της 
περιοχής και συγκεκριμένα αποκατάσταση δεξαμενών, προσβάσεων και μόνιμων υποδομών, τόσο για 
την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, όσο και την στερέωση των εγκαταστάσεων.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω3ΖΟ7Λ9-ΣΗ6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/636/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 
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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 30ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός περιοχής Παλαιοχωρίου (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω3ΖΟ7Λ9-ΣΗ6
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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. 5873/16-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 886/16-04-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη: 

1.  Ότι,  εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα, ήταν να εκδηλωθούν 

καταπτώσεις - κατολισθήσεις σε πολλά σημεία της επαρχιακής οδού προς Συρράκο Ιωαννίνων που 

δυσχεραίνουν την κυκλοφορία σε αυτή. Πιο συγκεκριμένα μια εκτεταμένη κατολίσθηση σημειώθηκε στην 

περιοχή Παλαιοχώρι Συρράκου, που είχε σαν αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας.  Απαιτείται άμεσα ο 

καθαρισμός της οδού και η απομάκρυνση των προϊόντων της κατολίσθησης, ώστε η κυκλοφορία να διεξάγεται 

κανονικά και με ασφάλεια. Σημειώνεται ότι εν λόγω περιοχή  έχει κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

Πολιτικής Προστασίας. 

2.  Την  με  αριθμ. : 51451/2166/16-04-2021 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 περιοχής Παλαιοχωρίου (παροχή υπηρεσιών) ». 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Καθαρισμός περιοχής 

Παλαιοχωρίου (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. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α  2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός περιοχής Παλαιοχωρίου (παροχή 
υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα, εκδηλώθηκαν  καταπτώσεις - κατολισθήσεις σε πολλά σημεία της επαρχιακής οδού 
προς Συρράκο Ιωαννίνων, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία σε αυτή, ενώ πιο συγκεκριμένα μια 
εκτεταμένη κατολίσθηση που σημειώθηκε στην περιοχή Παλαιοχώρι Συρράκου, είχε σαν αποτέλεσμα τη 
διακοπή της κυκλοφορίας και ως εκ τούτου απαιτείται άμεσα ο καθαρισμός της οδού και η απομάκρυνση 
των προϊόντων της κατολίσθησης, ώστε η κυκλοφορία να διεξάγεται κανονικά και με ασφάλεια, ενώ 
επιπλέον, η εν λόγω περιοχή έχει κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω3ΖΟ7Λ9-ΣΗ6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/637/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 31ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση περιοχής Πάτερ Κοσμάς Καλεντίνης και 
προστασία της επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 111.600,00 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 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 51512/5876/16-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 883/16-04-2021 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. Οι έντονες και σε μεγάλη διάρκεια βροχοπτώσεις που έπληξαν και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου 

Γεωργίου Καραϊσκάκη είχαν σαν αποτέλεσμα να εκδηλωθούν μεγάλες φθορές στο επαρχιακό οδικό δίκτυο 

της περιοχής. Συγκεκριμένα, στην περιοχή του πάτερ Κοσμά Καλεντίνης ο ποταμός Ρετσιανίτης 

υπερχείλισε και παρέσυρε τη βάση του  επιχώματος της οδού κατάντη προκαλώντας έντονη ολίσθηση – 

αστοχία στο κατάστρωμα της στα σημεία αυτά. Η κυκλοφορία διεξάγεται στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με 

δυσκολία. Απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση της οδού και η διευθέτηση της κοίτης με την απομάκρυνση 

όλων των φερτών , ώστε να αποτραπούν παρόμοια φαινόμενα.  Σημειώνεται ότι με την αρίθμ. πρωτ. : 

307/12-01-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κηρύχτηκαν σε κατάσταση 

Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη της Περιφερειακής Ενότητας 

Άρτας 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. : 51501/5872/16-04-2021 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 περιοχής Πάτερ 

Κοσμάς Καλεντίνης και προστασία της επαρχιακής οδού » του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, 

επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 

2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού 111.600,00 €.  

Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος 

αποτελούμενη  από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

α) Χρήστο Καραγιαννίδη Πολιτικό  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, ως πρόεδρος 

β) Ασπασία Γόγολου Πολιτικό Μηχανικό  στην Υπηρεσία μας,  ως μέλος 

γ) Μαρινέλα Μπλιθικιώτη Πολιτικό Μηχανικό  στην Υπηρεσία μας ως μέλος 

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής: 

α) Νικόλαο Κολιό Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

β) Δημήτριο Τσιούμπο Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

γ) Κωνσταντίνο Ζάννη Τοπογράφο  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.  

…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
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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 περιοχής Πάτερ Κοσμάς Καλεντίνης και προστασία της 
επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 111.600,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του 
έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 
51501/5872/16-04-2021 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. 51512/5876/16-04-2021 
(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 περιοχής Πάτερ Κοσμάς Καλεντίνης και προστασία της επαρχιακής οδού», 
προϋπολογισμού € 111.600,00 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. Καραγιαννίδης Χρήστος  Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος 

2. Γόγολου Ασπασία Πολιτικός Μηχανικός 

3. Μπλιθικιώτη Μαρινέλα  Πολιτικός Μηχανικός 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Κολιός Νικόλαος   Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Προέδρου 

2. Τσιούμπος Δημήτριος  Πολιτικός Μηχανικός 

3. Ζάννης Κωνσταντίνος  Τοπογράφος Μηχανικός 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, τονίζοντας ότι συμφωνεί με την 
σκοπιμότητα και αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, 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) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/638/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 32ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Πληκατίου», 
προϋπολογισμού € 111.600,00 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 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 51513/5877/16-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 887/16-04-2021 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. Σαν αποτέλεσμα των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου 

Κόνιτσας καθόλη τη διάρκεια του χειμώνα ήταν να εκδηλωθούν μεγάλες φθορές στο επαρχιακό οδικό 

δίκτυο της περιοχής. Συγκεκριμένα, στο τμήμα της προς Πληκάτι σημειώθηκαν έντονες καθιζήσεις και 

ρηγματώσεις που καθιστούν τη διέλευση δυσχερή και επικίνδυνη. Ακόμη και το στρατιωτικό φυλάκιο της 

περιοχής λειτουργεί με μεγάλη δυσκολία λόγω της αδυναμίας της πρόσβασης. Απαιτείται λοιπόν άμεσα η 

αποκατάσταση της οδού, ώστε να κυκλοφορείται με ασφάλεια.  Σημειώνεται ότι με την αρίθμ. πρωτ. : 

310/12-01-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κηρύχτηκαν σε κατάσταση 

Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Κόνιτσας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 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. : 51494/5870/16-04-2021 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 βατότητας 

περιοχής Πληκατίου  » του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 

δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού 

111.600,00 €.  

Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος 

αποτελούμενη  από τους παρακάτω υπαλλήλους 

α) Μαρία Τσέτσου Πολιτικό  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, ως πρόεδρος 

β) Άννα Μπάσιου Τοπογράφο Μηχανικό  στην Υπηρεσία μας,  ως μέλος 

γ) Νικόλαος Κολιός 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) Δέσποινα Σιαμπίρη Τοπογράφο  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.  

…». 

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, 
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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 βατότητας περιοχής Πληκατίου», προϋπολογισμού € 111.600,00 
με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και 
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 51494/5870/16-04-2021 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. 
51513/5877/16-04-2021 (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 βατότητας περιοχής Πληκατίου», προϋπολογισμού € 111.600,00 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. Τσέτσου Μαρία  Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος 

2. Μπάσιου Άννα Τοπογράφος Μηχανικός 

3. Κολιός Νικόλαος  Πολιτικός Μηχανικός 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Αλεξίου Καλλιόπη   Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρώτρια Προέδρου 

2. Τσιούμπος Δημήτριος  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) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/639/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 
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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 33ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση 
– βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι - όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας», αναδόχου «ΑΣΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 31-10-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 847/09-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 830/09-04-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «… Σας 

διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο συνημμένα την από 05.04.2021 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, 

με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών έως 31.10.2021, για τους λόγους που 

αναφέρονται σε αυτή. Η σύμβαση υπογράφηκε την 20.08.2018 και η συμβατική προθεσμία περαίωσης των 

εργασιών έληξε την 20.02.2020. Με την αριθμ. 3/195/28.01.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του 

έργου μέχρι την 30.09.2020. Με την αριθμ. 23/1500/10.09.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών 

του έργου μέχρι την 30.04.2021. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕ 071 του Π.Δ.Ε.. Ο αρχικός 

προϋπολογισμός του έργου ήταν 2.600.000,00 € με Φ.Π.Α., ενώ το ποσό της σύμβασης είναι 1.150.419,04 € 

με Φ.Π.Α. Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί οι εργασίες σε ποσοστό 75 % περίπου. Η Υπηρεσία μας, επειδή 

υπάρχει και έλλειψη πιστώσεων για την ολοκλήρωση του έργου, συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσμίας 

περαίωσης των εργασιών μετ’ αναθεωρήσεως μέχρι 31.10.2021 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 κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας», αναδόχου 
«ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 31-10-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης. 

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

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω3ΖΟ7Λ9-ΣΗ6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/640/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 34ο 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

http://www.php.gov.gr/
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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 αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1369/16-04-2021 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 880/16-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με 
την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης δαπανών οι οποίες 
εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, και τη διάθεση των αντίστοιχων 
πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Άρτας 
έτους 2021, όπως εμφανίζονται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα. 

Στην εισήγηση, επισυνάπτεται και η αριθμ. πρωτ. 50871/4272/15-04-2021 εισήγηση του 
Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε. Άρτας, με θέμα: «Έγκριση δαπάνης για τη συντήρηση και θέση 

σε λειτουργία του συστήματος επόπτευσης, ελέγχου και διαχείρισης πυροπροστασίας νομού Άρτας για την 

αντιπυρική περίοδο 2021». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν 
λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος 
των αντίστοιχων εγκεκριμένων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, έτους 2021, καθώς και την υλοποίηση των 
αναφερομένων υπηρεσιών και προμηθειών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ύστερα 
από έρευνα αγοράς, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

Ε.Φ. 072 /  

ΚΑΕ 

1 

Δαπάνη για έκδοση ΧΕΠ στο όνομα Ιωάννης Γεωργαλής του Κων/νου  

υπαλλήλου του Τμ. Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε Άρτας, για πληρωμή 

υγρών καυσίμων για την μετακίνηση του φορτηγού με αριθμό κυκλοφορίας 

ΚΗΙ 7969 στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την επισκευή  αλατιέρας την οποία 

έχει προμηθευτεί η Π.Ε Άρτας, με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 

31-12-2021. 

200,00€ 1511 

2 

Δαπάνη για έκδοση ΧΕΠ στο όνομα Ιωάννης Γεωργαλής του Κων/νου  

υπαλλήλου του Τμ. Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε Άρτας,   για πληρωμή 

διοδίων, για την μετακίνηση  του φορτηγού με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 

7969 στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την  επισκευή αλατιέρας την οποία έχει 

προμηθευτεί η Π.Ε Άρτας, με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 31-12-

2021. 

200,00€ 0829 

3 

Δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης  και θέση σε λειτουργία του  

συστήματος επόπτευσης, ελέγχου και διαχείρισης πυροπροστασίας Νομού 

Άρτας για την αντιπυρική περίοδο 2021. 

12.000,00€ 0879 

4 

Δαπάνη για την προμήθεια υλικών  συντήρησης και θέση σε λειτουργία του  

συστήματος επόπτευσης, ελέγχου και διαχείρισης πυροπροστασίας Νομού 

Άρτας για την αντιπυρική περίοδο 2021 

8.000,00€ 1329 
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5 

Δαπάνη για επιστροφή χρημάτων στην εταιρεία ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ από παράβολο που κατέθεσε  στην 

Τράπεζα Πειραιώς για λογαριασμό της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών 

της Π.Ε. Άρτας (λόγω μη  έκδοσης  άδειας κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ). 

100,00€ 3199 

6 
Δαπάνη για καθαρισμό – φύλαξη - επανατοποθέτηση   μοκετών και χαλιών 

των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας. 
700,00€ 0899 

7 

Δαπάνη για οργάνωση εκδήλωσης (υπερτοπικής σημασίας) εορτασμού της 

ημέρας μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου η οποία θα 

πραγματοποιηθεί την Κυριακή  23-05-2021 βάσει του Προγράμματος στην 

οποία συμμετέχει η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Η συμμετοχή της 

Περιφερειακής Ενότητας  Άρτας  κρίνεται απαραίτητη και επιβάλλεται από 

τους κανόνες εθιμοτυπίας  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2193/1994 (ΦΕΚ 

32/Α/1994).                                                                                                                                                                                      

959,00€ 5161 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω3ΖΟ7Λ9-ΣΗ6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/641/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 35ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση - επισκευή των οχημάτων 
και μηχανημάτων 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 
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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 αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του. 

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. 1369/16-04-2021 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 880/16-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με 
την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την «… Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση 

- επισκευή των οχημάτων & μηχ/των της ΠΕ Άρτας, συνολικού ποσού   δέκα έξι χιλιάδων   τριακοσίων πενήντα   

ευρώ (16.350,00€)  ήτοι:  ποσό 11.800,00€  για αγορά ανταλλακτικών σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 

072 ΚΑΕ 1321  και ποσό 4.550,00€ για εργασίες επισκευής και συντήρησης  σε βάρος των πιστώσεων 

του Ε.Φ. 072 ΚΑΕ  0861  του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021, κατόπιν αιτήματος της 

επιτροπής επισκευής, συντήρησης, παραλαβής ανταλλακτικών, καυσίμων, λιπαντικών κλπ  των οχημάτων & 

μηχ/των της Π.Ε. Άρτας, όπως αναλυτικά αναγράφονται στον κάτωθι πίνακα …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών, συνολικού ποσού 16.350,00 € με ΦΠΑ, οι 
οποίες εξυπηρετούν τους λειτουργικούς σκοπούς της Π.Ε. Άρτας, για τη συντήρηση - επισκευή 
των οχημάτων & μηχανημάτων της ΠΕ Άρτας κατόπιν αιτήματος της επιτροπής επισκευής, 
συντήρησης, παραλαβής ανταλλακτικών, καυσίμων, λιπαντικών κλπ των οχημάτων & 
μηχανημάτων της Π.Ε. Άρτας και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, έτους 2021 (ποσό 
11.800,00 € για αγορά ανταλλακτικών σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 072 & ΚΑΕ 1321 και 
ποσό 4.550,00 € για εργασίες επισκευής και συντήρησης σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 
072 & ΚΑΕ 0861) όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, καθώς και την 
υλοποίηση των αναφερόμενων υπηρεσιών/προμηθειών με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης ύστερα από έρευνα αγοράς, ως εξής: 

α/α 
Αριθ. 

Κυκλ. 
Είδος Εργασίες - Ανταλλακτικά 

Εκτιμώμενη δαπάνη 

συμπερ. ΦΠΑ (€)  

υλικά εργασίες 

1 ΜΕ 92817 Φορτωτής 
Service, αλλαγή λαμών- μεσαία 

τριβή, επισκευή τουρμπίνας  
3.800,00 850,00 

2 ΜΕ 103811 Εκσκ.-Φορτ. Αλλαγή ιμάντα δυναμό & A/C 100,00 --- 

3 ΜΕ 120960 Λιπαντής 
Service, αλλαγή κεραία & χερούλι 

πόρτας 
200,00 100,00 

4 ΚΗΙ 7969 Φορτηγό Θερμή επισκευή ελαστικού  --- 70,00 

ΑΔΑ: Ω3ΖΟ7Λ9-ΣΗ6



-110- 
 

5 ΚΗΙ 7969 Φορτηγό 

Τοποθέτηση φανού & φλας εμπρός 

,αλλαγή μαρκούτσια πετρελαίου, 

έλεγχος διαρροών λαδιού –

σύστημα διεύθυνσης-επισκευή 

σασμάν 

3.000,00 900,00 

6 ΚΗΙ 7969 Φορτηγό 

Βαθμονόμηση ψηφιακού  

ταχογράφου, αλλαγή μπαταριών, 

χαρτί εκτύπωσης  

50,00 100,00 

7 ΚΗΙ 7969 Φορτηγό 

Αλλαγή λαμών, τοποθέτηση 

αλατιέρας – αντανακλαστικά & 

βάσης λεντ, επισκευή μαχαιριού & 

αλατιέρας  

800,00 700,00 

8 ΚΗΙ 7969 Φορτηγό 

Τοποθέτηση κονταράκια led – 

λάμπες, επισκευή μοτέρ 

υαλοκαθαριστήρων, αλλαγή 

λαμπών 

80,00 100,00 

9 ΚΗΙ 7980 Φορτηγό 
Αλλαγή φτερού & έλεγχος 

επισκευή και σβήσιμο βλαβών  
900,00 200,00 

10 ΚΗΙ 7980 Φορτηγό 

Τοποθέτηση αντανακλαστικά - 

κατέβασμα μοτέρ service 

επανατοποθέτηση  αλατιέρας, 

αλλαγή βάσης & κόλλημα 

μαχαιριού 

100,00 450,00 

11 ΚΗΙ 7980 Φορτηγό 

Βαθμονόμηση ψηφιακού  

ταχογράφου, αλλαγή μπαταριών, 

χαρτί εκτύπωσης  

50,00 100,00 

12 ΚΗΙ 7980 Φορτηγό Αλλαγή μπαταρία αλατιέρας  130,00 --- 

13 ΚΥ 9086 Φορτηγό Αλλαγή υαλοκαθαριστήρων  40,00 --- 

14 ΚΗΥ 9114 Επιβατικό  Επισκευή ελαστικού  --- 15,00 

15 ΚΗΥ 9114 Επιβατικό  
Service, δοχείο διαστολής, τάπα 

ψυγείου  
600,00 200,00 

16 ΚΗΙ 1561 Επιβατικό  Επισκευή  καλοριφέρ  --- 100,00 

17 ΚΗΙ 1598 Επιβατικό  
Service,έλεγχος σύστημα 

διεύθυνσης-φρένων 
350,00 100,00 

18 ΚΗΙ 1598 Επιβατικό  Επισκευή ελαστικού  --- 15,00 

19 ΚΗΙ 7970 Επιβατικό   Service  400,00 100,00 

20 ΚΗΙ 7970 Επιβατικό  Αλλαγή μπαταρίας 120,00 --- 

21 ΚΗΙ 7970 Επιβατικό  Αλλαγή κλειδιού -immobilizer 200.00 --- 

22 ΚΗΙ 8036 Ημιφορτηγό  Service 600,00 250,00 

23 ΚΗΙ 8036 Ημιφορτηγό  
Επισκευή  κόρνας & αλλαγή 

διακόπτη καλοριφέρ  
80,00 50,00 

24 ΚΗΙ 8040 Επιβατικό  
Επισκευή ελαστικού & εναλλαγή 

εμπρός-πίσω  
--- 50,00 

25 ΚΗΙ 8042 Ημιφορτηγό  Service 200,00 100,00 

Σύνολα: 11.800,00 4.550,00 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/642/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 36ο 

Απόφαση επί αιτήματος, για εξωδικαστικό συμβιβασμό, με καταβολή αποζημίωσης εκ 
μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, για υλικές ζημιές από τροχαίο 
συμβάν. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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 Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6057/16-04-2021 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 881/16-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία, 
η Νομικός Σύμβουλος κ. Σόνια Κων. Φάτσιου, επί του υποβληθέντος αιτήματος του κου 
Δημητρίου Λώλου του Βασιλείου, για καταβολή αποζημίωσης λόγω υπαίτιας συμπεριφοράς 
των οργάνων της Περιφέρειας στην πρόκληση ατυχήματος (υλικές ζημιές του αυτοκινήτου 
του λόγω υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού Καλαμά και εισόδου αυτών στο 
οδόστρωμα και  κακής σηματοδότησης) και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται 
στην εισήγηση, γνωμοδοτεί για την απόρριψη του αιτήματος, επειδή « … δεν προκύπτει η 
απαιτούμενη εκ του νόμου πληρότητα των στοιχείων του κρινόμενου φακέλου για τη 
σύναψη συμβιβασμού σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ.1 περ.1θ του ν.3852/2010 ». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε να 
γίνει αποδεκτή η εισήγηση της Νομικού Συμβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, κας Σόνιας Κων. Φάτσιου, περί μη εξωδικαστικού συμβιβασμού ως προς το 
υποβληθέν αίτημα.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Απορρίπτει το αίτημα του Δημητρίου Λώλου του Βασιλείου, για εξώδικο συμβιβασμό εκ μέρους 
της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, που αφορά σε καταβολή αποζημιώσεως για 
υλικές ζημιές από τροχαίο συμβάν, λόγω υπαίτιας συμπεριφοράς των οργάνων της Περιφέρειας 
στην πρόκληση ατυχήματος (υλικές ζημιές του αυτοκινήτου του λόγω υπερχείλισης των υδάτων 
του ποταμού Καλαμά και εισόδου αυτών στο οδόστρωμα και  κακής σηματοδότησης), για τους 
λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση της Νομικού Συμβούλου της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, κας Σόνιας Κων. Φάτσιου, ως εξής:  

«…   Με το υπ’αριθμ. πρωτ. 49464/13-04-2021 έγγραφο, μας ετέθη υπόψη ο φάκελος που αφορά σε αίτημα 
του Κου. Δημητρίου Λώλου του Βασιλείου για καταβολή αποζημίωσης λόγω υπαίτιας συμπεριφοράς των 
οργάνων της Περιφέρειας στην πρόκληση ατυχήματος ( υλικές ζημιές του αυτοκινήτου του  λόγω 
υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού Καλαμά και εισόδου αυτών στο οδόστρωμα και  κακής 
σηματοδότησης ). 

Επί του θέματος η άποψη μας έχει ως ακολούθως : 

     Σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ.1 περ.1θ του ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας έχει αρμοδιότητα εξώδικου συμβιβασμού μέχρι του ποσού των 
εξήντα  χιλιάδων (60.000,00 ) ευρώ.  

     Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης επιδιωκόμενου εξωδίκου συμβιβασμού, 
μετά από αίτηση διοικουμένου, είναι η αναγνώριση της αποκλειστικής ή σε κάποιο ποσοστό ευθύνης εις 
βάρος  των οργάνων της Περιφέρειας για πράξη ή παράλειψη στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων 
τους, η οποία να συνδέεται αιτιωδώς με το ζημιογόνο αποτέλεσμα ( άρθρα  105,106ΕισΝΑΚ ) και η οποία 
να προκύπτει από συγκεκριμένα στοιχεία. 
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     Στην προκειμένη περίπτωση, ο αιτών την αποζημίωση προσκομίζει και επικαλείται ένα τιμολόγιο 
παροχής υπηρεσιών με ημερομηνία 27-01-2021 και  μια προσφορά επισκευής υλικών ζημιών με 
ημερομηνία 09-02-2021. Δεν προσκομίζει όμως δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος από το οποίο να 
προκύπτει επιτόπιος έλεγχος στο επίμαχο σημείο. 

     Σύμφωνα όμως με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω η καταβολή αποζημίωσης προϋποθέτει την απόδειξη 
ευθύνης των οργάνων της Περιφέρειας πράγμα που δεν προκύπτει στην προκειμένη περίπτωση αφού, 
δεν υπάρχει δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος που να βεβαιώνει ότι το όχημα εγκλωβίστηκε στο 
οδόστρωμα λόγω λιμναζόντων υδάτων του ποταμού Καλαμά  και δεν γνωρίζουμε ποια ήταν η ταχύτητα 
του οχήματος την στιγμή εκείνη. Επομένως, δεν υφίστανται  στοιχεία να ελεγχθεί η συνετή και 
προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες συνθήκες οδήγηση του αιτούντος, καθώς και η δυνατότητα εκ μέρους 
του να οδηγήσει με ασφάλεια επί του οδοστρώματος λόγω της ώρας (πρωινή) και λόγω της εποχής του 
έτους (Ιανουάριος).    

     Κατά τη γνώμη μας λοιπόν, δεν προκύπτει η απαιτούμενη εκ του νόμου  πληρότητα των στοιχείων του 
κρινόμενου φακέλου για τη σύναψη συμβιβασμού σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ.1 περ.1θ του 
ν.3852/2010. …». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, ο οποίος εισηγήθηκε να γίνει αποδεκτό 
το υποβληθέν αίτημα και να αποζημιωθεί ο αιτών για τις υλικές ζημιές του οχήματός του. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/643/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 
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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 37ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού στην Ελαία Φιλιατών προς 
αποφυγή ατυχημάτων (προμήθεια υλικών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 5543/15-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 853/15-04-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη…  

1.To με αρίθμ. 2501/10/24-κ’/18-0202021 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Φιλιατών , με το οποίο μας 

επισημαίνεται η έντονη καθίζηση που σημειώθηκε στη Χ.Θ. 14+700 της επαρχιακής οδού στην Ελαία 

Φιλιατών και που απαιτεί άμεσα αποκατάσταση προς αποφυγή ατυχημάτων.  

2. Κατόπιν άμεσης αυτοψίας τεχνικών του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε./Π.Η. διαπιστώθηκε 

η βλάβη στο οδόστρωμα της επαρχιακής οδού, που προκλήθηκε λόγω των τελευταίων έντονων βροχοπτώσεών 

που εκδηλώθηκαν στην περιοχή και που χρήζει άμεσης αποκατάστασης, προκειμένου να μηδενιστεί ο κίνδυνος 

πρόκλησης ατυχήματος στο σημείο αυτό.   

3.Την  με  αριθμ. : 48764/2023/12-04-2021 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 : «Άμεση αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού στην Ελαία Φιλιατών 

προς αποφυγή ατυχημάτων (προμήθεια υλικών)» 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Άμεση αποκατάσταση βατότητας 

επαρχιακής οδού στην Ελαία Φιλιατών προς αποφυγή ατυχημάτων (προμήθεια υλικών)» 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. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής 
οδού στην Ελαία Φιλιατών προς αποφυγή ατυχημάτων (προμήθεια υλικών)», βάσει της σχετικής μελέτης 
(τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας 
υπόψη τόσο την έντονη  καθίζηση που σημειώθηκε στη Χ.Θ. 14+700 της επαρχιακής οδού στην Ελαία 
Φιλιατών, όσο και τη βλάβη στο οδόστρωμα της επαρχιακής οδού, λόγω των τελευταίων έντονων 
βροχοπτώσεων, γεγονός που χρήζει άμεσης αποκατάστασης της προαναφερόμενης οδού,  προκειμένου 
να μηδενιστεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος στο συγκεκριμένο σημείο.  

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/644/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 
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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 38ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας και αντιστήριξης οδού από γέφυρα Νεράιδας έως 
συνοικισμό Δονάτου (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 5546/16-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 871/16-04-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη: 

1. Σαν αποτέλεσμα των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν και στις περιοχές Κεστρίνης και 

Παλαιοχωρίου Νομού Θεσπρωτίας ήταν να προκληθούν φθορές με έντονες καθιζήσεις λόγω της υποχώρησης 

του ποδός από τα πολλά βρόχινα νερά σε παρακείμενο ρέμα.  Ο μεγάλος όγκος νερού σε συνδυασμό με τη 

σφοδρότητα του παρέσυρε τη βάση του επιχώματος της οδού με αποτέλεσμα αυτή να κινδυνεύει με 

κατάρρευση. Απαιτείται άμεσα η αντιστήριξη της οδού με την κατασκευή λιθορριπής, ώστε να προστατευθεί 

και να κυκλοφορείται με ασφάλεια.  

2. Την  με  αριθμ. : 48752/2018/12-04-2021 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 : «Άμεση αποκατάσταση βατότητας και αντιστήριξης οδού από γέφυρα 

Νεράιδας έως συνοικισμό Δονάτου (παροχή υπηρεσιών)»                              

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Άμεση αποκατάσταση βατότητας 

και αντιστήριξης οδού από γέφυρα Νεράιδας έως συνοικισμό Δονάτου (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. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας και 
αντιστήριξης οδού από γέφυρα Νεράιδας έως συνοικισμό Δονάτου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της 
σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου, επειδή απαιτείται άμεσα η αντιστήριξη της οδού, από γέφυρα Νεράιδας έως συνοικισμό 
Δονάτου, με την κατασκευή λιθορριπής, ώστε να προστατευθεί και να κυκλοφορείται με ασφάλεια 
δεδομένου ότι, μετά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στις περιοχές Κεστρίνης και 
Παλαιοχωρίου του Νομού Θεσπρωτίας, προκλήθηκαν φθορές με έντονες καθιζήσεις, λόγω της 
υποχώρησης του ποδός από τα πολλά βρόχινα νερά σε παρακείμενο ρέμα, ενώ ο μεγάλος όγκος νερού, 
σε συνδυασμό με τη σφοδρότητά του, παρέσυρε τη βάση του επιχώματος της οδού με αποτέλεσμα να 
κινδυνεύει με κατάρρευση. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/645/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 39ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός από κατολισθήσεις στην επαρχιακή οδό 
Πλαταριά – Σύβοτα – Πέρδικα – Αρίλλα (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 
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 5557/16-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
878/16-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη: 

1.  Ότι, σα συνέπεια των τελευταίων έντονων βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν αλλά και όλων αυτών κατά τη 

διάρκεια του χειμώνα, ήταν να εκδηλωθούν καταπτώσεις - κατολισθήσεις σε πολλά σημεία της επαρχιακής 

οδού από Πλαταριά – Σύβοτα – Πέρδικα – Αρίλλα που δυσχεραίνουν την κυκλοφορία σε αυτή. Σε σημείο δε 

της εν λόγω επαρχιακής κατολίσθηση κατέλαβε το μεγαλύτερο μέρος του καταστρώματος με αποτέλεσμα η 

κυκλοφορία να διεξάγεται έως σήμερα μέσω παρακαμπτήριας οδού.  Επιπλέον, ενόψει της θερινής περιόδου 

σε μια άκρως τουριστική περιοχή που αναμένεται αύξηση της κυκλοφορίας επιβάλλεται ο καθαρισμός από τα 

προϊόντα των καταπτώσεων και η κοπή ή κλάδεμα δέντρων, θάμνων κλπ για τη βελτίωση της ορατότητας και 

την παροχή της μέγιστης κατά το δυνατόν ασφάλειας στους διερχόμενους οδηγούς.   

2. Την  με  αριθμ. : 48760/2021/12-04-2021 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 : «Άμεσος καθαρισμός από κατολισθήσεις στην επαρχιακή οδό Πλαταριά – 

Σύβοτα – Πέρδικα – Αρίλλα (παροχή υπηρεσιών)». 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Άμεσος καθαρισμός από 

κατολισθήσεις στην επαρχιακή οδό Πλαταριά – Σύβοτα – Πέρδικα – Αρίλλα (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. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α  
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός από κατολισθήσεις στην επαρχιακή οδό Πλαταριά – Σύβοτα – 
Πέρδικα – Αρίλλα (παροχή υπηρεσιών)» βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι, μετά τις 
τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, 
εκδηλώθηκαν καταπτώσεις - κατολισθήσεις σε πολλά σημεία της επαρχιακής οδού από 
Πλαταριά – Σύβοτα – Πέρδικα – Αρίλλα, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία σε αυτή, και 
καταλαμβάνοντας σε κάποιο σημείο το μεγαλύτερο μέρος του καταστρώματος, με αποτέλεσμα 
η κυκλοφορία να διεξάγεται έως σήμερα μέσω παρακαμπτήριας οδού, ενώ επιπλέον, ενόψει της 
θερινής περιόδου και σε μια άκρως τουριστική περιοχή που αναμένεται αύξηση της 
κυκλοφορίας, επιβάλλεται ο καθαρισμός από τα προϊόντα των καταπτώσεων και η κοπή ή 
κλάδεμα δέντρων, θάμνων κλπ για τη βελτίωση τόσο της ορατότητας και της παροχής της 
μέγιστης, κατά το δυνατόν ασφάλειας, στους διερχόμενους οδηγούς. 
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 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο 
προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ 
ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του 
νομοθέτη. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/646/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 40ο 

Έγκριση του από 02-04-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-04-2021 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου 
της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις - αντιστηρίξεις - καθαρισμοί υπαρχόντων 
τεχνικών και κατασκευή νέων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας» 
προϋπολογισμού € 235.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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 τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 4/230/10-02-2021 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 Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις - αντιστηρίξεις 
- καθαρισμοί υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευή νέων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. 
Πρέβεζας», προϋπολογισμού 235.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 279/08-02-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα 
με την μελέτη του έργου, όπως αυτή συντάχθηκε ελέγχθηκε θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την 
αριθμ. πρωτ. 14957/251/04-02-2021 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Πρέβεζας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 
071.9771.01.022.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. 
έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 342 και αρ. πρωτ. 6395/357/19-01-2021 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, με α/α καταχώρησης 368 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. 

7. Την αριθμ. 6/331/26-02-2021 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 11-02-2021 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από 
το ΜΗΜΕΔ. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1463/12-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
835/12-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
προς έγκριση, το από 02-04-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 02-04-2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας 
«ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 
τριάντα οκτώ και τριάντα ένα επί τοις εκατό (38,31 %) και προσφερόμενο ποσό 116.904,42 
€ (χωρίς ΦΠΑ). 

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

Εγκρίνει το από 02-04-2021 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. 139701, που διενεργήθηκε την 02-04-2021 για 
την κατασκευή του έργου Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις - αντιστηρίξεις - καθαρισμοί 
υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευή νέων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισμού 235.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του του ΕΦ/ΚΑΕ 
071.9771.01.022.01 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 «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 
τριάντα οκτώ και τριάντα ένα επί τοις εκατό (38,31 %) και προσφερόμενο ποσό 116.904,42 € 
(χωρίς ΦΠΑ). 
………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (1o) 

 

 Δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: 
«Ασφαλτοστρώσεις - αντιστηρίξεις - καθαρισμοί υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευή νέων στο 

οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας»,  προϋπολογισμού 235.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

 

Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της ΔΤΕ ΠΕ Πρέβεζας σήμερα στις 02-04-2021, ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 10:00 πμ οι: 

1. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, ως Πρόεδρος 

2. Νικόλαος Τζάρας, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, ως μέλος 

3. Ιωάννης Καμπέρης, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, ως μέλος 

της επιτροπής διαγωνισμού που συστάθηκε με την με αρ. 6/331/26-02-2021  απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: 6ΙΚΕ7Λ9-ΚΗΙ), μετά το από 11-02-2021 αποτέλεσμα κλήρωσης του 

ΜΗΜΕΔ, συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και 

αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων που υποβλήθηκαν για τον ανοιχτό διαγωνισμό μέσω 

του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την με αρ. 23408/435/22-02-2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008174065) μέχρι 

την 26-03-2021. 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, με 

χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr, με 

αριθμό συστήματος 139701. 

Διαπιστώθηκε ότι υπέβαλλαν προσφορές τρεις (3) οικονομικοί φορείς, ως εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Α/Α Οικονομικός φορέας 

1 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

2 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

3 ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.  
 

Στην συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.β της διακήρυξης, η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική 

αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική 

Προσφορά». 

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε ο σχετικός κατάλογος 

μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

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

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

σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, 

χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του Ν. 

4412/2016. 

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν κατά σειρά μειοδοσίας: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Οικονομικός φορέας 

1 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

2 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

3 ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.  
 

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

σειρά μειοδοσίας, έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης, ήτοι την ΤΕΥΔ και 

την εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε οτι: 

α) οι τρεις πρώτοι οικονομικοί φορείς υπέβαλαν εγγυητικές επιστολές συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης 

του ΤΜΕΔΕ, οι οποίες φέρουν ψηφιακή υπογραφή και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η προσκόμιση 

πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 3.5.α της διακήρυξης. Η επιτροπή 

διαγωνισμού διαπίστωσε αυθημερόν την έγκυρη έκδοση των εγγυητικών επιστολών, μέσω της σχετικής 

ιστοσελίδας του ΤΜΕΔΕ (https://validate.tmede.gr). 

β)  δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού για τους διαγωνιζόμενους και συνεπώς οι προσφορές τους είναι 

παραδεκτές. 

Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω «Πίνακα παραδεκτών προσφορών κατά σειρά 

μειοδοσίας»: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Οικονομικός φορέας Μέση έκπτωση 

1 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 38,31 % 

2 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35,29 % 

3 ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.  16,00 % 

 

Σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, και σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.η της διακήρυξης, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις - 

αντιστηρίξεις - καθαρισμοί υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευή νέων στο οδικό δίκτυο 

αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», στον μειοδότη «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», ο 

οποίος προσέφερε μέση έκπτωση τριάντα οκτώ και τριάντα ένα επί τοις εκατό (38,31 %) και προσφερόμενο 

ποσό 116.904,42 € (χωρίς ΦΠΑ). 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται σε τέσσερις (4) σειρές. 

 

Πρέβεζα, 02-04-2021 

Η επιτροπή διαγωνισμού 

 

1. Μαρία Βασιλειάδη 

2. Νικόλαος Τζάρας 

3. Ιωάννης Καμπέρης 

  

https://validate.tmede.gr/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/647/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 41ο 

Έγκριση του από 12-04-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-04-2021 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου 
της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας - κατασκευή τεχνικών - σήμανση και ασφάλεια 
οδικών τμημάτων στο Δήμο Πρέβεζας» προϋπολογισμού 282.200,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 27/1855/27-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση βατότητας – 
κατασκευή τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πρέβεζας», 
προϋπολογισμού € 282.200,00 με ΦΠΑ και ορίστηκαν οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας 
Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

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 τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του.  

7. Την αριθμ. 5/281/18-02-2021 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 Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας – κατασκευή 
τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πρέβεζας», προϋπολογισμού 
€ 282.200,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 327/15-02-2021 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την μελέτη του έργου, όπως αυτή συντάχθηκε 
ελέγχθηκε θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 20230/19-10-2020 απόφαση της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ 
της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας  και με δαπάνη η οποία 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.02.010.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 
2021 της Π.Ε. Πρέβεζας (για ποσό 218.000,00 €), βάσει της με α/α 367 & αριθ. πρωτ. 
6404/366/19-01-2021 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας και τις πιστώσεις του ΚΑ 00.6737.002 του προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2021 του Δήμου Πρέβεζας (για ποσό 64.200,00 €), βάσει της με α/α 90 & αρ. πρωτ. 
1245/2021/13-01-2021 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Πρέβεζας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου βάσει της διακήρυξης, με 
μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

8. Την αριθμ. 9/481/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 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. 1506/13-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
840/13-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
προς έγκριση, το από 12-04-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 12-04-2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
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με το οποίο, προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας 
«ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση σαράντα επτά και 
εβδομήντα πέντε εκατοστά επί τοις εκατό (47,75 %) και προσφερόμενο ποσό 118.915,64 € 
(χωρίς ΦΠΑ). 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 12-04-2021 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. 179729, που διενεργήθηκε την 12-04-2021 για 
την κατασκευή του έργου Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας – κατασκευή τεχνικών – 
σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 282.200,00 
με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.02.010.01 του προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2021 της Π.Ε. Πρέβεζας και των πιστώσεων του ΚΑ 00.6737.002 του προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2021 του Δήμου Πρέβεζας, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και 
αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, αναδεικνύεται 
προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», ο οποίος 
προσέφερε μέση έκπτωση σαράντα επτά και εβδομήντα πέντε εκατοστά επί τοις εκατό (47,75 
%) και προσφερόμενο ποσό 118.915,64 € (χωρίς ΦΠΑ). 
………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (1o) 
 

Δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:  

«Βελτίωση βατότητας - κατασκευή τεχνικών - σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο 

Πρέβεζας» 

 προϋπολογισμού 282.200 € (με Φ.Π.Α.) 

 

Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας σήμερα στις 12-4-2021, ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 10:00 πμ οι: 

1. Πέτρος Βρέλλης, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ως Πρόεδρος 

2. Ουρανία Κονταράτου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως Μέλος 

3. Νικόλαος Κατσάνος, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ως Μέλος 

της επιτροπής διαγωνισμού που συστάθηκε με την με αρ. 9/481/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε σε 

ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων που υποβλήθηκαν 

έως την 5-4-2021 για τον ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την με αρ. 33981/905/11-

03-2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008273482). 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, με 

χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr, με 

αριθμό συστήματος 179729. 

Διαπιστώθηκε ότι υπέβαλλαν προσφορές τέσσερις (4) οικονομικοί φορείς, ως εξής (σύμφωνα με 

το χρόνο υποβολής): 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Α/Α Οικονομικός φορέας 

1 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 

2 ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 

3 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

4 ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 

 

Στην συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.β της διακήρυξης, η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική 

αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική 

Προσφορά». 

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε ο σχετικός 

κατάλογος μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

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

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

παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου 

ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 

95 και 98 του Ν. 4412/2016. 

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν κατά σειρά μειοδοσίας: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Οικονομικός φορέας Μέση έκπτωση 

1 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50,24% 

2 ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 47,75% 

3 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 36,01% 

4 ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 28,00% 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας 

τη σειρά μειοδοσίας, έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης, ήτοι την 

ΤΕΥΔ και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε ότι: 

α)  όλοι οι οικονομικοί φορείς υπέβαλαν εγγυητικές επιστολές συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης του 

ΤΜΕΔΕ, οι οποίες φέρουν ψηφιακή υπογραφή και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η προσκόμιση 

πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 3.5.α της διακήρυξης. Η 

επιτροπή διαγωνισμού διαπίστωσε αυθημερόν την έγκυρη έκδοση των εγγυητικών επιστολών, μέσω 

της σχετικής ιστοσελίδας του ΤΜΕΔΕ (https://validate.tmede.gr). 

β) ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής του οικονομικού φορέα «ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»  είναι 

μικρότερος από τον απαιτούμενο χρόνο ισχύος όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 15.3 της διακήρυξης 

και ως εκ τούτου η προσφορά του δεν είναι παραδεκτή. 

γ)  δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού για τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους και συνεπώς όλες οι 

υπόλοιπες προσφορές είναι παραδεκτές. 

Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω «Πίνακα παραδεκτών προσφορών κατά σειρά 

μειοδοσίας»: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Οικονομικός φορέας Μέση έκπτωση 

1 ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 47,75% 

2 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 36,01% 

3 ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 28,00% 

 

Σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, και σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.η της διακήρυξης, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Βελτίωση βατότητας - 

κατασκευή τεχνικών - σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πρέβεζας», στον μειοδότη 

«ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση σαράντα επτά και εβδομήντα πέντε 

εκατοστά επί τοις εκατό (47,75 %) και προσφερόμενο ποσό 118.915,64 € (χωρίς ΦΠΑ). 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται σε τέσσερις (4) σειρές. 

 

Πρέβεζα, 12-4-2021 

Η επιτροπή διαγωνισμού 

 

 

Πέτρος Βρέλλης  
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

Ουρανία Κονταράτου 
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

Νικόλαος Κατσάνος 
 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/648/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 42ο 

Έγκριση του από 13-04-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-04-2021 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας», 
προϋπολογισμού € 72.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 26/1792/16-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, και οι όροι αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου 
«Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 
€ 72.000,00 με ΦΠΑ. Επίσης ορίστηκαν οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου για την 
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

6. Την αριθμ. 35/2249/22-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις οδικών 
τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 72.000,00 με ΦΠΑ, με 
τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 6035/16-12-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας 
και σύμφωνα με την αριθμ. 54/2020 μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 20465/21-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΝΥΜΩΞΧ-Υ90) απόφαση της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας, και βάσει της σχετικής Προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας, η 
σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 26/1792/16-10-2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής και με δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.04.002.01 του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Π.Ε. Πρέβεζας (για ποσό 54.000,00 €), βάσει της αριθ. 
πρωτ. 243308/810/14-02-2020 (Α/Α 684) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης 
Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας και τις πιστώσεις του ΚΑ 00.6737.002 του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Πρέβεζας (για ποσό 18.000,00 €), βάσει της 
αρ. πρωτ. 14700/2020 (Α/Α 484) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

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 τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του.  

8. Την με α/α 324 & αριθ. πρωτ. 6054/330/19-01-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε 
βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.04.002.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 
2021 της Π.Ε. Πρέβεζας (για ποσό 54.000,00 €) με α/α καταχώρησης 333 στο Βιβλίο 
εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας, και 
την με α/α 91 & αρ. πρωτ. 1246/2021/13-01-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της 
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας, σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑ 
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00.6737.002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Πρέβεζας (για ποσό 
18.000,00 €) για την υλοποίηση του έργου του θέματος. 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1510/13-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
842/13-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
προς έγκριση, το από 13-04-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 13-04-2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας  
«ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ», ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα εννέα  επί 
τοις εκατό (49,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 
29.612,90 € χωρίς ΦΠΑ (36.720,00 € με ΦΠΑ). 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 13-04-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-04-2021 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), για την κατασκευή 
του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου 
Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 72.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του του ΕΦ/ΚΑΕ 
071.9459.04.002.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 της Π.Ε. Πρέβεζας των πιστώσεων 
του ΚΑ 00.6737.002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Πρέβεζας, το οποίο 
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και 
σύμφωνα με το οποίο, αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας  «ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΩΣΤΑΣ», ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα εννέα  επί τοις εκατό (49,00 
%) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 29.612,90 € χωρίς ΦΠΑ 
(36.720,00 € με ΦΠΑ). 
………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
που έγινε σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 125 του Ν.4412/2016 με την διαδικασία «συνοπτικού διαγωνισμού» και 

με «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης», για την κατασκευή, του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»,    προϋπολογισμού 72.000,00 ΕΥΡΩ. 

      Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας σήμερα στις 13-4-2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 09:30 πμ 

οι: 

1. Σοφία Παπαγεωργίου, ΠΕ Αρχιτέκτονας  Μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας, ως Πρόεδρος, 
2. Νικόλαος Κατσανος, ΠΕ Αρχιτέκτονας  Μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας, ως Μέλος, και 
3. Γλυκερία Βαγγελάκη ΤΕ Μηχανολογος   Μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας, ως Μέλος,  
 

της επιτροπής διαγωνισμού που συστάθηκε με την με αρ. 48408/1455/12-4-2021 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. 
Πρέβεζας, μετά την αρ. 35/2249/22-12-2020  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
εγκρίνει  και καταρτίζει την διακήρυξη δημοπρασίας με διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, συνήλθαμε σε δημόσια 
συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, για την διεξαγωγή δημοπρασίας για την κατασκευή του 
παραπάνω έργου. 

Μετά την κήρυξη της έναρξης παραλαβής των προσφορών από την πρόεδρο της επιτροπής και αφού πέρασε η ώρα 

που τάχθηκε από την διακήρυξη της δημοπρασίας ως χρόνος λήξεως επιδόσεως προσφορών, χωρίς να εμφανισθεί 

κανείς ενδιαφερόμενος, η πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε τη λήξη της παράδοσης των προσφορών. Στη συνέχεια, 

η Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με το πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε/Π.Ε. Πρέβεζας, και διαπίστωσε ότι είχαν 

υποβληθεί εμπρόθεσμα  οι ακόλουθες προσφορές, οι οποίες παρελήφθησαν  από την επιτροπή διαγωνισμού: 

 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντος 
Τάξη 

Πτυχίου 
Κατη- 
γορία 

Αριθμός Πρωτοκόλλου  

1 ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ 2ης ΟΔΟ  49320/1490/13-4-2021 ώρα 8.45 πμ 

2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ 1ης  ΟΔΟ 49437/1498/13-4-2021 ώρα 9.44 πμ 

3 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ  2ης ΟΔΟ 49468/1500/13-4-2021 ώρα 10.00 πμ 

 

Όλοι οι παραπάνω φάκελοι συμμετοχής αριθμήθηκαν με αύξοντα αριθμό κατάθεσης και μονογραφήθηκαν από 

την Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής. Ακόμη, καταγράφηκαν τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύμφωνα με το άρθρο 

24.2 της διακήρυξης, και συγκεκριμένα το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) κάθε προσφέροντος. 

Το σύνολο των υποβληθέντων προσφορών καταχωρήθηκε στον ακόλουθο «Πίνακα επίδοσης προσφορών»: 

 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντος 
Τάξη 

Πτυχίου 
Κατη- 
γορία 

ΤΕΥΔ      

1 ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ 2ης ΟΔΟ  ΝΑΙ 

2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ 1ης  ΟΔΟ ΝΑΙ 

3 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ  2ης ΟΔΟ ΝΑΙ 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, στη μονογραφή τους, στην 

ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, και στην καταχώρηση στον ακόλουθο πίνακα: 
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Α/Α Επωνυμία προσφέροντος Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) 

1 ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ 43 

2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ 48 

3 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ  49 

 

Μετά από έλεγχο των οικονομικών προσφορών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των ποσοστών 

έκπτωσης,  διαπιστώθηκε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές ήταν έγκυρες.   

Η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω «Πίνακα προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας» (αρχίζοντας από την μικρότερη 

προσφορά): 

 

Α/Α Α/Α  

καταχ. 

προσφοράς 

Επωνυμία προσφέροντος Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) 

1 3 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ  49 

2 2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ 48 

3 1 ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ 43 

  

Κατόπιν, έγινε πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, τυπικά ως προς την ορθή 

συμπλήρωση και υποβολή της ΤΕΥΔ και ουσιαστικά ως προς την ύπαρξη λόγων αποκλεισμού. Από τον έλεγχο αυτό, 

που ολοκληρώθηκε αυθημερόν, διαπιστώθηκε ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού για τους διαγωνιζόμενους και 

συνεπώς οι προσφορές τους είναι παραδεκτές. 

Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω «Πίνακα παραδεκτών προσφορών κατά σειρά 

μειοδοσίας»:  

 

Α/Α Α/Α  

καταχ. 

προσφοράς 

Επωνυμία προσφέροντος Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) 

1 3 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ  49 

2 2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ 48 

3 1 ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ 43 

 

Σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ. Η Επιτροπή 

διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης σαράντα εννέα  επί τοις εκατό (49,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 

29.612,90 € χωρίς ΦΠΑ (36.720,00 € με ΦΠΑ). 

  
Πρέβεζα, 13-4-2021 

 
 Η Επιτροπή 
   
 1. Σοφία Παπαγεωργίου 

   
 2. Νικόλαος Κατσανος  

   
 3. Γλυκερία Βαγγελάκη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/649/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 43ο 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε για το θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6071/21-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3241/21-
12-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του  Ν.  3852/2010  “Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης και  της  Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και 

ισχύει  

 Το Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Π.Δ. 140/27-12-2010 (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» όπως 

τροποποιήθηκε με την αρ. 202855/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4400/Β/2016) 

 Την αριθ. πρωτ. Δ17/04/17/ΦΝ 439.3/22-01-2007 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. «Καθήκοντα και 

αρμοδιότητες των υπαλλήλων που ασκούν την επίβλεψη των μελετών». 

Με δεδομένα, 

1. Την από 12-03-2020 υπογραφείσα σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης μεταξύ του 

Αντιπεριφερειάρχη της Π Ε Πρέβεζας Κου Ευστράτιου Ιωάννου και  του νόμιμου εκπροσώπου της 

ένωσης οικονομικών φορέων, «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ» – «DELCO Ε.Π.Ε. Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & 

ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» Κου Δημητρίου Μαμουνή. 

2. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 44262 / 1035 / 06-04-2020 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Τμήμα 

Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Πρέβεζας) ορίστηκε επιβλέπων της 

μελέτης ο κ.  Γεώργιος Λογοθέτης Πολιτικός Μηχανικός. 

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 41773 / 994 / 10-04-2020 απόφαση με τη οποία  εγκρίθηκε το 

χρονοδιάγραμμα σύνταξης της μελέτης του θέματος. 

4. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 28578/11-06-2020 έγγραφο του μελετητή με το οποίο υποβάλει την 

προωθημένη αναγνωριστική μελέτη 

5. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 77998 / 2305 / 23-06-2020 απόφαση έγκρισης προωθημένης 

αναγνωριστικής μελέτης 

6. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 28634 / 25-06-2020 έγγραφο του μελετητή με το οποίο υποβάλει τη ΜΠΕ 

της μελέτης 

7. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 153320 / 3392 / 06-11-2020 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και 

Υδροοικονομίας της Π.Ε. Πρέβεζας για απαλλαγή περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

8. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 163750/5734/ 24-11-2020 έγγραφο εντολής εκπόνησης των οριστικών 

μελετών, 

9. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 12968 / 227 / 03-02-20201 απόφαση με τη οποία  εγκρίθηκε το 1ο 

τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα σύνταξης της μελέτης του θέματος 

 και μετά:  
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 Το με αριθμό πρωτοκόλλου 29514 / 03-02-2021 αίτημα, με το οποίο ο ανάδοχος αιτείται χορήγηση 2ης 

παράτασης προθεσμίας, στο οποίο ισχυρίζεται ότι δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί η παράδοση της 

τοπογραφικής μελέτης και της οριστικής συγκοινωνιακής μελέτης την 11η Δεκεμβρίου 2020 που είναι και 

η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, λόγω του ότι η Π. 

Ε. Θεσσαλονίκης είναι χαρακτηρισμένη επιδημιολογικά «κόκκινη» περιοχή λόγω  covid-19 και ως εκ 

τούτου συντρέχουν πρωτόγνωρες συνθήκες εξαιτίας των οποίων δημιουργούνται καθυστερήσεις στην 

ολοκλήρωση των μελετών. 

 Την με αριθμό 2 / 74 / 2-4-2021 (θέμα 14ο) ομόφωνη γνωμοδότηση υπέρ της χορήγησης 2ης παράτασης 

προθεσμίας, του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 

άποψη της Υπηρεσίας είναι ότι το αίτημα του αναδόχου είναι εύλογο, καθοριστικό και η καθυστέρηση δεν 

οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,  

εισηγούμαστε 

την χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση και την παράδοση της τοπογραφικής μελέτης και 

της οριστικής συγκοινωνιακής μελέτης της μελέτης με τίτλο: {Οριστική Μελέτη Δικτύου Ποδηλατοδρόμων 

Νομού Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)}, Αναδόχου, συμπραττόντων γραφείων μελετών, «ΓΑΙΑ Α.Ε. 

ΜΕΛΕΤΩΝ» – «DELCO Ε.Π.Ε. Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» κατά έξι 

( 6 ) μήνες, δηλαδή  μέχρι την 11-08-2021 διότι το αίτημα του αναδόχου θεωρείται εύλογο. 

Η παράταση προθεσμίας θα επηρεάσει τον χρόνο εκπόνησης και παράδοσης και των επόμενων σταδίων της 

μελέτης και κατά συνέπεια και τον χρόνο ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου, δηλαδή μέχρι 12-11-

2021 ....». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση και την παράδοση της 
τοπογραφικής μελέτης και της οριστικής συγκοινωνιακής μελέτης, της μελέτης της Π.Ε. 
Πρέβεζας με τίτλο «Οριστική μελέτη δικτύου ποδηλατοδρόμων Νομού Πρέβεζας (Ιόνια 
Διαδρομή)», αναδόχου συμπραττόντων γραφείων μελετών «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ» – «DELCO 
Ε.Π.Ε. Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», κατά έξι (6) μήνες, ήτοι 
μέχρι την 11-08-2021, η οποία θα επηρεάσει τον χρόνο εκπόνησης και παράδοσης και των 
επόμενων σταδίων της μελέτης και κατά συνέπεια και τον χρόνο ολοκλήρωσης του μελετητικού 
αντικειμένου, δηλαδή μέχρι 12-11-2021, σύμφωνα και με την αριθμ. 2/74/02-04-2021 (θέμα 14ο) 
ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
υπέρ της χορήγησης της παράτασης. 
………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/650/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 44ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη της υπερωριακής 
απασχόλησης υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Πρέβεζας για το Α΄& Β΄ εξάμηνο 2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
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 τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε 
με το αριθμ. πρωτ. 3580/12-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 839/13-04-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα 
εξής: 

«….Παρακαλούμε να εγκρίνετε προς διάθεση το ποσό των #6.000,00# €, το οποίο εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί για 

την καταβολή υπερωριών υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Πρέβεζας 

για το 1 ο & 2ο 6μηνο του έτους 2021, όπως αναλύεται κατά κωδικούς στον ακόλουθο πίνακα : 

ΦΟΡΕΑΣ-ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

291-0511 01 Υπερωρίες υπαλλήλων ΔΑΟΚ Π.Ε. Πρέβεζας 6.000,00 

Η ανάγκη πραγματοποίησης υπερωριακής εργασίας κρίνεται  αναγκαία λόγω  της εφαρμογής α) της αριθμ. 

2545/17-10-2016 κοινής υπουργικής απόφασης « Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

(ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στις Γενικές Δ/νσεις Περιφερειακής 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης Πράξεων ΠΑΑ» 

(ΦΕΚ 3447/Β΄/25-10-2016), β) της  αριθμ.160/9-1-2019 ΥΑ (ΦΕΚ 18/Β/14-1-2019) Καθορισμός πλαισίου 

εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) της αριθμ. 

13158/28-11-2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1. «Υλοποίηση 

επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων 

που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014-2020» (ΦΕΚ 4302/Β΄/2017), 2014-20120, δ) της αριθμ. 592/23-1-

2019 (ΑΔΑ:6ΜΘ14653ΠΓ-ΩΘΡ) «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων 

υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ε) 

της αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Mέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του 

ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: “Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις”, Δράση 4.1.1 

“Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης” και Δράση 4.1.3 

“Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στ) της αριθμ. 8585/10-10-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 3322/Β/17-10-2016) περί 

λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις δύο Προσκλήσεις 

του συγκεκριμένου Υπομέτρου, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν ζ) της αριθμ.593/37447/31-3-

2017(ΦΕΚ/Β΄1190/31-3-2017 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για 

επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Σύμφωνα με αυτά, στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών και στις Δ/νσεις Αγροτικής 

Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων εκχωρήθηκαν αρμοδιότητες οι οποίες στο 

παρελθόν υποστηριζόταν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Επίσης οι υπάλληλοι της 

ΔΑΟΚ καλούνται να αξιολογήσουν τους φακέλους, να γνωμοδοτήσουν και να παρακολουθήσουν την 

υλοποίηση, των  αιτημάτων των υποψήφιων δικαιούχων ενισχύσεων και αφορούν δράσεις όπως: α) τη στήριξη 

για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, β) επενδύσεις για μεταποίηση, εμπορία  και ανάπτυξη με τελικό 
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προϊόν γεωργικών και μη γεωργικών προϊόντων, γ) τη μεταποίηση, εμπορία  και ανάπτυξη γεωργικών 

προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες, δ) τις ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για μη γεωργικές 

δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές, στ) ενισχύσεις για την ανάπτυξη μικρών  εκμεταλλεύσεων. 

Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω αξιολογήσεις πρέπει να υλοποιούνται και να ολοκληρώνονται εντός ορισμένης 

προθεσμίας, ανεξαρτήτως του αριθμού των υποψήφιων φακέλων με αποτέλεσμα να απαιτείται εργασία πέραν 

του κανονικού ωραρίου, εφόσον οι υπάλληλοι είναι επιφορτισμένοι με τις ήδη υπάρχουσες αρμοδιότητες των 

Υπηρεσιών τους . Επιπλέον η ανωτέρω εργασία αφορά έκτακτη και όχι πάγια υπηρεσιακή ανάγκη, διότι η 

υποβολή και αξιολόγηση των φακέλων υποψήφιων δικαιούχων πραγματοποιείται για ολίγες  χρονικές 

περιόδους για κάθε Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, συναρτήσει των οικονομικών πιστώσεων των 

επιμέρους δράσεων. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 6.000,00 € και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 291 και Κ.Α.Ε. 0511.01 του προϋπολογισμού 
της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2021, για την κάλυψη της δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης 
των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, για το 
Α’ και Β’ εξάμηνο του 2021, οι οποίοι έχουν κληθεί να αξιολογήσουν τους φακέλους, να 
γνωμοδοτήσουν και να παρακολουθήσουν την υλοποίηση, των  αιτημάτων των υποψήφιων 
δικαιούχων ενισχύσεων και αφορούν δράσεις όπως: α) τη στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, β) επενδύσεις για μεταποίηση, εμπορία  και ανάπτυξη με τελικό προϊόν 
γεωργικών και μη γεωργικών προϊόντων, γ) τη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών 
προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες, δ) τις ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για μη 
γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές, στ) ενισχύσεις για την ανάπτυξη μικρών  
εκμεταλλεύσεων.  

Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω αξιολογήσεις πρέπει να υλοποιούνται και να ολοκληρώνονται 
εντός ορισμένης προθεσμίας, ανεξαρτήτως του αριθμού των υποψήφιων φακέλων με 
αποτέλεσμα να απαιτείται εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου, εφόσον οι υπάλληλοι είναι 
επιφορτισμένοι με τις ήδη υπάρχουσες αρμοδιότητες των Υπηρεσιών τους. Επιπλέον η 
ανωτέρω εργασία αφορά έκτακτη και όχι πάγια υπηρεσιακή ανάγκη, διότι η υποβολή και 
αξιολόγηση των φακέλων υποψήφιων δικαιούχων πραγματοποιείται για μια ή δύο το πολύ 
χρονικές περιόδους για κάθε Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς συναρτάται από τις 
οικονομικές πιστώσεις και  τις επιμέρους δράσεις. 
………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/651/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 
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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 45ο 

Έγκριση υποβολής αιτήματος στον ΟΑΕΔ και αποδοχή επιχορήγησης για την απασχόληση 
μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, 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 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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 τις όμοιες, αριθμ. 2/4/22-
02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 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 αρ. πρωτ. οικ. 1775/12-04-2021 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 836/12-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία 
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«… Έχοντας υπόψη: …. 

7. 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. 

8. Τις αριθμ. πρωτ. 47448/1759/08-04-2021 (ΑΔΑ:6ΜΠΓ7Λ9-ΓΘ2) και αριθμ. πρωτ. 47449/1760/08-04-2021 

(ΑΔΑ:6ΗΥΔ7Λ9-ΑΩΟ) εγκρίσεις ανάληψης δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης. 

9. 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, 

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). 

http://www.oaed.gr/
ΑΔΑ: Ω3ΖΟ7Λ9-ΣΗ6
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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 ωφελούμενων 

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 µμισθολογικό και µη µμισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές 

µμηνιαίες 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[…]. 

10. Το γεγονός ότι η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας ως δικαιούχος του Προγράμματος Επιχορήγησης για την 

απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών (Δημόσια Πρόσκληση Νο 11/2017) προτίθεται να 

προβεί στην πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

α) Την έγκριση υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη οκτώ (8) 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. 

Το συνολικό κόστος (μισθολογικό και μη μισθολογικό) για την πρόσληψη  του προσωπικού παρατίθεται 

αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα: (ΠΙΝΑΚΑΣ) 

Σύμφωνα δε με τα ανωτέρω έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Ειδικό φορέα 

(Ε.Φ) 072 και συγκεκριμένα  για τον ΚΑΕ 0342 η αριθμ. πρωτ. 47448/1759/08-04-2021 (ΑΔΑ:6ΜΠΓ7Λ9-ΓΘ2) 

και για τον ΚΑΕ 0352  με αριθμ. η αριθμ. πρωτ. 47449/1760/08-04-2021 (ΑΔΑ:6ΗΥΔ7Λ9-ΑΩΟ). 

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 ....». 

ΑΔΑ: Ω3ΖΟ7Λ9-ΣΗ6
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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. Πρέβεζας, με εισήγηση με αυξημένο 
προϋπολογισμό, για την απασχόληση περισσότερων μακροχρόνια ανέργων. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος στον ΟΑΕΔ, για την πρόσληψη στην Π.Ε. Πρέβεζας (8) 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: 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

2 Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης  

6 Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης 
Διοικητικού/Διοικητικού Λογιστικού/ 

Λογιστικής/Οικονομικού 

ΣΥΝΟΛΟ 8  

 
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. 

Το συνολικό κόστος (μισθολογικό και μη μισθολογικό) για την πρόσληψη του ως άνω προσωπικού, για 
τα έτη 2021, 2022 και 2023 παρατίθεται αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα: 

Περιφερειακή 

Ενότητα 

Πρέβεζας 

Αριθμός 

Ατόμων 

ΚΑΕ 342.01 «Αμοιβές προσωπικού με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά 

(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό 

προσωπικό) 

ΚΑΕ 352.01 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς 

οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) 

γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό 

προσωπικό) 

8 
2021 2022 2023 2021 2022 2023 

77.040,00 102.720,00 25.680,00 18.863,58 25.151,44 6.247,86 

 

Η δαπάνη για την πρόσληψη του ως άνω προσωπικού, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 
0342 και 0352, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, 
σύμφωνα με τις με α/α 1047 & αρ. πρωτ. 47448/1759/08-04-2021 (ΑΔΑ:6ΜΠΓ7Λ9-ΓΘ2) και με α/α 1048 
& αρ. πρωτ. 47449/1760/08-04-2021 (ΑΔΑ:6ΗΥΔ7Λ9-ΑΩΟ) αποφάσεις ανάληψης πολυετούς 
υποχρέωσης, οι οποίες καταχωρήθηκαν με α/α 1047 και 1048 αντίστοιχα στο βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. 
………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω3ΖΟ7Λ9-ΣΗ6



-146- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/652/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 46ο 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την αντιμετώπιση 
λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών 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).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 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. 
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Μακεδονίας. 

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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 τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1888/15-04-
2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 855/15-04-2021 στον φάκελο 2021 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη… 

7. Το υπ’αρίθμ.πρωτ.145686/9667/15-10-2020 έγγραφο του Τμήματος Πληροφορικής  Π.Ε. Πρέβεζας με το 

οποίο αιτείται την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης συνολικού ποσού 470,00 € για  την ανάθεση 

υπηρεσίας επισκευής & επιδιόρθωσης Βλαβών Μηχανοργάνωσης (π.χ. επισκευή εκτυπωτών ,επισκευή 

Η/Υ, επαναφορά σέρβερ, αλλαγή πρίζας δικτύου, έλεγχος Router, επιδιόρθωση μητρικής κάρτας, αλλαγή 

τροφοδοτικού , επιδιόρθωση προβλήματος στην εφαρμογή εξέτασης υποψηφίων οδηγών ,εγκατάσταση 

λογισμικού , καθαρισμός ανεμιστήρα Η/Υ,  επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας κλπ) για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών Π.Ε. Πρέβεζας. 

8. Το υπάρίθμ. 1765/05-06-2020 Αίτημα της Δ/νσης Α Βάθμιας- Εκπ/σης της Π.Ε.Πρέβεζας με το οποίο 

αιτείται τις εργασίες επισκευής και την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή φωτοτυπικής μονάδας 

REX Rorary DSM627 λόγω βλάβης. 

9. Το υπ’αρίθμ.πρωτ.46076/1347/07-04-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας με το 

οποίο αιτείται την προμήθεια τριάντα (30) μπλοκ διαταγών πορείας για την κίνηση των υπηρεσιακών 

αυτοκινήτων-φορτηγών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας 

10. Τις από 09-04-21 & 12.04.21  βεβαιώσεις ύπαρξης πιστώσεων του Τμήματος εσόδων, Λογιστικής 

Διαχείρισης και πληρωμής  Δαπανών της Π. Ε. Πρέβεζας. 

11. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας,  οικ.  έτους 2021 

Εισηγούμαστε 

1. Την έγκριση πραγματοποίησης των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές 

ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.  

2. Την έγκριση διάθεσης των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., όπως εμφανίζονται στον 

κατωτέρω πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, οικ. 

έτους 2021… (ΠΙΝΑΚΑΣ)  

3. Την έγκριση υλοποίησης των ανωτέρω  αναφερόμενων προμηθειών-υπηρεσιών με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08.08.2016) …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και τη διάθεση των αντίστοιχων 
πιστώσεων του ΕΦ 072 και ΚΑΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, σε 
βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας οικ. έτους 2021, καθώς και την υλοποίηση των αναφερομένων υπηρεσιών και 
προμηθειών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ως εξής:  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟ              

με Φ.Π.Α.  

Ε.Φ. 072 / 

Κ.Α.Ε. 

1 

Ανάθεση υπηρεσίας επισκευής  & επιδιόρθωσης Βλαβών Μηχανοργάνωσης 

(π.χ. επισκευή εκτυπωτών ,επισκευή Η/Υ, επαναφορά σέρβερ, επιδιόρθωση 

προβλήματος στην εφαρμογή εξέτασης υποψηφίων οδηγών, εγκατάσταση 

λογισμικού κ.λ.π.) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της  Π.Ε. Πρέβεζας 

470,00 € 0869.01 

2 Εργασίες επισκευής φωτοτυπικής μονάδας Rex Rotary DSM627 40,00 € 0869.01 

3 
Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή ψηφιακής φωτοτυπικής μονάδας 

Rex Rotary DSM627 
310,00 € 1329.01 

4 

Ανάθεση προμήθειας 30 μπλοκ διαταγών πορείας για την κίνηση των 

υπηρεσιακών αυτοκινήτων-φορτηγών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της  Π.Ε. 

Πρέβεζας 

89,28 € 0843.01 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/653/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 47ο 

Έγκριση διενέργειας ανοιχτού (διεθνούς) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και 
των όρων της διακήρυξής του για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019/ ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», συνολικού 
προϋπολογισμού 275.165,36 € με Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

http://www.php.gov.gr/
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το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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 τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 8/411/09-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης 
και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» στην Π.Ε. Πρέβεζας. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1934/16-04-
2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 885/16-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 
Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: …. 

6. Την αριθμ. Δ26/οικ./54796/531 (ΦΕΚ 4233/Β’/04.12.2017) με θέμα «κατανομή προϋπολογισμού για τη 

χρηματοδοτική περίοδο 2018-2019, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 

απόρους (ΤΕΒΑ). 

7. Την με αριθμ. πρωτοκόλλου Δ13/οικ./17354/1385/21.03.2018 Πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής του 

Ε.Π. Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ), που χρηματοδοτείται από το Ταμείο 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (TEBA/FEAD). 

8. Την με αριθμ. 858/23.07.2018 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί ένταξης της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019/ΚΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με Κωδικό 

ΟΠΣ 5029481 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του 

Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020».  

9. Την με αριθμ. 106899/10.10.2018 συλλογική απόφαση (ΣΑΕ 0938) του Υφυπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης με την οποία εγκρίνεται η ένταξη στο ΠΔΕ 2018 του έργου «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019/ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», με κωδικό έργου 

2018ΣΕ09380045. 

10. Την με αριθμ. 476/26.03.2021 (ΑΔΑ: ΩΘΕΙΟΞ7Φ-ΞΟΤ) απόφαση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί τροποποίησης των 57 Πράξεων της Πρόσκλησης 

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής 
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Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ”» με Κωδικό ΟΠΣ 5029481. 

11. Την αριθμ. 8/411/09.03.2021 (ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου, περί Έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση της Πράξης 

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» στην Π.Ε. 

Πρέβεζας. 

12. Την Α/Α: 931/αριθμ. πρωτ.: οικ. 37876/1304/19.03.2021 (AΔΑ: ΡΤΓ47Λ9-0ΧΜ, 21REQ008412852) 

απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με α/α καταχώρησης 935 στο Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών 

πληρωμής της Π.Ε. Πρέβεζας σε βάρος του Ε.Φ. 071 – ΚΑΕ:02.04.071.9459.14.000.01. 

13. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2021. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 

1. Την έγκριση διενέργειας, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της 

Π.Ε. Πρέβεζας, ανοικτού διεθνούς (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού για την υλοποίηση της Πράξης: 

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018 -2019"-ΚΣ ΠΕ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ» Υποέργο 1, “ΤΡΟΦΙΜΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ” και για το Υποέργο 2, “ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ) - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ”  της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝΜΕΤΡΩΝ 2018 -2019" – ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029481, στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» συνολικού προϋπολογισμού της διακήρυξης, διακοσίων 

εβδομήντα πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε  ευρώ και τριάντα έξι λεπτών «275.165,36», 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 παρ. 1, 4 του ν. 4412/16 μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από το χρονικό διάστημα των τριάντα 

πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής του Τυποποιημένου Εντύπου Προκήρυξης 

στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

2. Την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια του ως άνω ανοιχτού διεθνούς (ηλεκτρονικού) 

διαγωνισμού, καθώς και των παραρτημάτων αυτής. 

3.  Τον ορισμό των μελών της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την 

ανάθεση της προμήθειας. Τα προτεινόμενα μέλη έχουν ως ακολούθως: … (ΠΙΝΑΚΑΣ) 

Η ως άνω Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 έχει ιδίως τις 

ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή 

υποψηφίων, β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές, δ) εισηγείται τον αποκλεισμό των 

προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των 

αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, ε) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο 

θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.  …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, άνω των 
ορίων, για την ανάδειξη αναδόχων για την υλοποίηση της Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018 – 2019 / ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» Υποέργο 1: 
“ΤΡΟΦΙΜΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ” και Υποέργο 
2: “ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ) - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ” συνολικού προϋπολογισμού 275.165,36 € με Φ.Π.Α., της πράξης 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝΜΕΤΡΩΝ 2018 -2019" – ΚΣ ΠΕ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029481, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 
2014-2020» και 

Καταρτίζει τη διακήρυξη της ως άνω ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας 
σύμβασης άνω των ορίων και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
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άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής, με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως 
συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της 
Π.Ε. Πρέβεζας, και αναφέρονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 
1934/16-04-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας, Σχέδιο Διακήρυξης. 

Η δαπάνη για τη διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021, στον ΕΦ/ΚΑΕ 02.04.071.9459.14.000.01 
σύμφωνα με την αριθμ. 8/411/09-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την με α/α 
931 και αριθμ. πρωτ.: οικ. 37876/1304/19-03-2021 (AΔΑ: ΡΤΓ47Λ9-0ΧΜ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης με α/α καταχώρησης 935 στο Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Π.Ε. 
Πρέβεζας. 

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, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση της προμήθειας του 
ως άνω διαγωνισμού, και ορίζει τα μέλη αυτής με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Π.Ε. 
Πρέβεζας, ως εξής: 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 

Τέφα Αθηνά 
ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, με βαθμό 

Α’, Αν. υπάλληλος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & 

Κοινωνικής Μέριμνας, ως Πρόεδρος 

Κυριαζής Χρύσανθος 
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Β΄ 

υπάλληλος της Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 

Μέριμνας 

2 
Νούσιας Ηρακλής 
ΠΕ Γεωτεχνικών, με βαθμό Α΄ υπάλληλος της 

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

Καραπάνος Θεόδωρος 

ΠΕ Γεωτεχνικών, με βαθμό Α΄ υπάλληλος της 

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

3 
Σιάρκου Παναγιώτα,  

ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Α’, υπάλληλος της 

Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πρέβεζας 

Κωνσταντή Κωνσταντίνα,  

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Γ’, 

υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. 

Πρέβεζας 

Η ως άνω Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 έχει 
ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των 
προσφερόντων ή υποψηφίων, β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων 
για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, γ) ελέγχει και αξιολογεί τις 
προσφορές, δ) εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, 
την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των 
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, ε) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει 
κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω3ΖΟ7Λ9-ΣΗ6



-153- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/654/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 48ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή του τελικού λογαριασμού – 
αποζημίωσης, λόγω διάλυσης της σύμβασης του 2ου υποέργου της Πράξης «Εργασίες 
ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του μικρού θέατρου της Αρχαίας 
Αμβρακίας». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 5622/15-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 868/15-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… έχοντας υπόψη τις διατάξεις: … 

Ζ. Την με αρ. πρωτ. 64607/6279/26-06-2020 (ΑΔΑ: ΨΨ0Σ7Λ9-3Ε1) απόφαση με την οποία η Δ/νση Τεχνικών 

Έργων Περιφέρειας Ηπείρου αποδέχθηκε το αίτημα διάλυσης της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου 

και της αναδόχου εταιρίας: «Γεωτεχνική Μηχανική Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» για την κατασκευή του υποέργου: 

«Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας» 

της πράξης: «Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του μικρού θέατρου της 

Αρχαίας Αμβρακίας», λόγω υπέρβασης της χορηγηθείσας οριακής προθεσμίας χωρίς υπαιτιότητα του 

αναδόχου. 

Η. Την με αρ. πρωτ. 118802/11196/04-09-2020 απόφαση έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και 

Οριστικής Παραλαβής Εργασιών της επιτροπής παραλαβής και αποζημίωσης για το τεκμαιρόμενο όφελος ίση 

με 3% επί του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού, όπως προτάθηκε από την επιτροπή παραλαβής σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 163, παρ. 1γ, του Ν.4412/2016 και ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων 

διακοσίων τριάντα επτά ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (2.237,15€).   

Θ. Τη με αρ. πρωτ. 132907/12483/03-11-2020 κοινοποίηση του εγκεκριμένου τελικού λογαριασμού – 

αποζημίωσης στον ανάδοχο. 

Ι. Την από 04-03-2021 υποβολή δικαιολογητικών δαπάνης για τον ανωτέρω λογαριασμό από τον ανάδοχο. 

Κ. Το ότι το ποσό της αποζημίωσης δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη και συνεπώς δεν μπορεί να πληρωθεί από 

την εγκεκριμένη με την αρ. πρωτ. 50793/2223/02-06-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου πίστωση σε 

βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 181/1 Ηπείρου, αρ. ενάριθμου έργου 2017ΕΠ01810007. 

Λ. Τη με αρ. πρωτ. 48383/2011/12-04-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η 

διάθεση πίστωσης δύο χιλιάδων διακοσίων τριάντα επτά ευρώ και 15/100 (€ 2.237,15) σε βάρος των 

πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» (Υποέργο: Δαπάνη τελικού λογαριασμού – 

αποζημίωσης του έργου: «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου 

της αρχαίας Αμβρακίας». 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  

Την έγκριση διάθεσης πίστωσης δύο χιλιάδων διακοσίων τριάντα επτά ευρώ και δέκα πέντε λεπτών 

(2.237,15€) για την πληρωμή του τελικού λογαριασμού – αποζημίωσης του έργου: «Εργασίες αντιστήριξης 

των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας» από το Περιφερειακό 

Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2020ΕΠ53000001 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» 

(Υποέργο: Δαπάνη τελικού λογαριασμού – αποζημίωσης του έργου: «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον 

αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας». ...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
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Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 2.237,15 για την πληρωμή του τελικού λογαριασμού – 
αποζημίωσης, λόγω διάλυσης της σύμβασης με τον ανάδοχο «Γεωτεχνική Μηχανική 
Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.», του 2ου υποέργου «Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης του 
αρχαιολογικού χώρου του μικρού θέατρου της Αρχαίας Αμβρακίας» της Πράξης «Εργασίες 
ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του μικρού θέατρου της Αρχαίας 
Αμβρακίας» του ΕΠ «Ήπειρος 2014-2020», και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με ΚΑ 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/655/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 
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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 49ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης όψεων του Β΄ διοικητηρίου 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).  

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

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

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 5881/16-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 879/16-04-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

6. Την υπ’ αριθ.   50974/2127 από   15-04-2021  απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 

και με τίτλο:  «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» 

Υποέργο: «Εργασίες αποκατάστασης όψεων του Β΄ διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου».  

7. Την από 16-04-2021 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας... 

Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες για την αποκατάσταση 

φθορών στην πρόσοψη του κτιρίου του Β’ Διοικητηρίου λόγω της εκτεταμένης υγρασίας που έχει εγκλωβιστεί 

στους τοίχους πλήρωσης οι οποίοι είναι κατασκευασμένοι με ελαφρού τύπου πορομπετόν.  Αποτέλεσμα όλης 

της υγρασίας είναι η δημιουργία αποκολλήσεων των σοβάδων και του θερμομονωτικού υλικού επικάλυψης 

της όψης, όπου απαιτείται να γίνει στερέωση, αποκατάσταση της επιφάνειας και των αρμών, καθώς και 

εφαρμογή νέου επιχρίσματος σε όλη την επιφάνεια.  Για την προστασία και την αισθητική  αναβάθμιση το 

τελικό επίχρισμα θα είναι έγχρωμο ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: 

«Εργασίες αποκατάστασης όψεων του Β΄ διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου», σε βάρος των πιστώσεων 

της 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 «Εργασίες αποκατάστασης όψεων του Β΄ 
διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου», βάσει της από 16-04-2021 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι 
αφορά σε εργασίες για την αποκατάσταση φθορών στην πρόσοψη του κτιρίου του Β’ Διοικητηρίου, λόγω 
της εκτεταμένης υγρασίας που έχει εγκλωβιστεί στους τοίχους πλήρωσης, οι οποίοι είναι 
κατασκευασμένοι με ελαφρού τύπου πορομπετόν, έχοντας ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αποκολλήσεων 
των σοβάδων και του θερμομονωτικού υλικού επικάλυψης της όψης, όπου απαιτείται να γίνει στερέωση, 
αποκατάσταση της επιφάνειας και των αρμών, καθώς και εφαρμογή νέου επιχρίσματος σε όλη την 
επιφάνεια, ενώ επιπλέον το τελικό επίχρισμα θα είναι έγχρωμο, για την προστασία και την αισθητική 
αναβάθμιση. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/656/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 
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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 50ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την 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).  

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω3ΖΟ7Λ9-ΣΗ6



-159- 
 

4. Τις διατάξεις 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. 2478/16-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 892/16-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης ποσού 15.858,08 € χωρίς Φ.Π.Α (19.664,02 € 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 19.664,02 € 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.ΜΗΧ-

ΟΧΗΜ. 
ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ-ΟΧ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 24% 

1 ΚΗΗ 6024 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΚΑΠΩ ΕΜΠΡΟΣ, ΑΚΡΟ 
ΑΡΙΣΥ. ΚΟΜΠΛΕ, ΜΕΤΟΠΗ ΕΜΠΡΟΣ, ΠΡΟΦ/ΡΑΣ 

ΕΜΠΡΟΣ, ΠΟΡΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤ. 

1.569,36 € 1.946,01 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ 
ΜΕΡΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΚΑΠΩ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑ) 

850,00 € 1.054,00 € 

2 ΚΗΗ 6015 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: SELENIA WR FORWARD 

0W30, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ, 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ, TUTELA TOP 4/S, ΚΑΘΑΡ. 
ΦΡΕΝΩΝ, ΥΓΡΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ, ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ, ΒΙΔΑ, 

ΚΕΡΑΙΑ, ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΕΜΠΡΟΣ, ΣΕΤ 

ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΟΠ. 

259,27 € 321,49 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ: SERVICE, ΑΛΛΑΓΗ ΟΠ. ΤΑΚΑΚΙΑ 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 
90,00 € 111,60 € 

3 ΜΕ 121951 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ, 
3 ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΜΕΣΑ -

ΕΞΩ, ΦΙΛΤΡΟ ΣΑΣΜΑΝ  

130,00 € 161,20 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ:  ΓΕΝΙΚΟ SERTVICE ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΣΜΑΝ  
350,00 € 434,00 € 

4 ΜΕ 121949 ΦΩΡΤΩΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΕΝΑΣ ΣΕΛΑΝΣΙΕΣ 

ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ, ΛΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΣΤΕΓΑΝΑ 

ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ, ΚΟΛΑΡΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΠΥΡΑΛ, 
ΤΑΠΑ ΝΕΡΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ, ΛΑΔΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ, 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ, 3 ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΈΝΑ 

ΔΟΝΤΙ ΚΟΥΒΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

910,00 € 1.128,40 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ:ΠΕΡΑΣΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΣΕΛΑΝΣΙΕΣ, 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΟΈΣ, ΠΕΡΑΣΜΑ ΛΟΥΡΓΙΑ, 

ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ, ΠΕΡΑΣΜΑ 

ΚΟΛΑΡΟ ΚΑΙ ΡΟΔΕΛΑ ΚΟΥΒΑ, ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΑ 
ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑ, ΓΕΜΙΣΜΑ ΔΟΝΤΙ ΚΑΙ ΚΟΛΗΜΑ 

780,00 € 967,20 € 

5 ΚΗΙ 5036 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

(ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ) 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 2 ΤΕΜ. ΝΤΙΖΕΣ, ΒΑΛΒΙΔΑ 2/2 

Ν.Ο ΚΑΡΦΩΤΗ, ΒΑΛΒΙΔΑ 2/2 ΝC ΚΑΡΦΩΤΗ, 2 
ΤΕΜ. ΠΗΝΙΟ 24V, 2 ΤΕΜ.  ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 1/2 R2 

(2M), 2 ΤΕΜ. ΣΥΣΤΟΛΙΣΚΟΙ ΜΑΣΤΟΙ, 

ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 1/2 R2 (2,2M), 3 ΤΕΜ.  ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 
1/2 R2 (2,5M), ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 3/4 R2 (3,5M), 

ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 3/4 R2 (2M) 

837,10 € 1.038,00 € 
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ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΕΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΤΕΡ 

ΚΑΔΕΝΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ 
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ, 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΑΤΙΕΡΑΣ 

450,00 € 558,00 € 

6 ΚΗΟ 9101 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

(ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ) 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 2 ΤΕΜ. ΤΑΧ/ΣΜΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 

1/2 ΘΗΛ.. 2 ΤΕΜ. ΤΑΧ/ΣΜΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 1/2  ΑΡΣ., 
2 ΤΕΜ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ BSP ΠΙΝΑΚΟΣ 1/2, 2 ΤΕΜ. 

ΜΑΣΤΟΙ  BSP -  BSP 1/2 - 1/2 , 3 ΤΕΜ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 

1/2  R2 (1M), ΜΑΣΤΟΙ ΑΚΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ, 1 
ΤΕΜ. ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 1/2  R2 (1M), 2 ΤΕΜ. 

ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 1/2  R2 (2M), ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 1/2  R2 

(2M), ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 1/2  R2 (1,20M), 2 ΤΕΜ. 
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 1/2  R2 (1,70M), ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 1/2  R2 

(1M),ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 1/2  R2 (1,20M), 3 ΤΕΜ. 

ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 1/2  R2 (1,20M) 

443,46 € 549,89 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΛΑΤΙΕΡΑΣ, ΑΛΛΑΓΗ 

ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 
350,00 € 434,00 € 

7 ΜΕ 121959 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΛΑΜΑ ΦΟΡΤΩΤΗ, ΒΙΔΕΣ 

ΛΑΜΑΣ, ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ, HOUSING A ΒΑΣΗ 
ΓΚΑΖΙΟΥ, WK950/3 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, 

W11102/36 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ, 2 ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ  

1.055,15 € 1.308,39 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΞΑΓΩΓΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΜΑΣ, 
ΤΡΥΠΗΜΑ ΛΑΜΑΣ, ΚΟΛΗΜΑ ΚΟΥΒΑ, 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΥ ΚΟΥΒΑ, ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΑ - 

ΦΙΛΤΡΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΓΡΑΣΑΔΟΡΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ, 

ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΠΕΝΤΑΛ ΓΚΑΖΙΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΛΑΔΙΩΝ ΣΑΣΜΑΝ - ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ 

750,00 € 930,00 € 

8 ΜΕ 123702 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: SUPER HYDRAULIC ISO 68 

1X204L (60,00 ΛΙΤΡΑ), 28 ΤΕΜ. ΒΙΔΑ ΛΑΜΩΝ 5/8 

Χ2 ΝC, 28 ΤΕΜ. ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΛΑΜΩΝ 5/8 NC, 
ΛΑΜΑ GRADER 5/8 13TP 1828MM, ΛΑΜΑ 

GRADER 5/8 15TP 2133MM,  2 ΤΕΜ. ΦΙΛΤΡΟ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ, ΙΜΑΝΤΑΣ 

516,74 € 640,76 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΞΑΓΩΓΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ -

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΡΙΜΠΕΡ, ΑΛΛΑΓΗ 

ΛΑΔΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΑ 

ΣΑΣΜΑΝΙΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - 
ΛΑΔΙΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ Φ. ΑΕΡΟΣ - ΣΑΣΜΑΝΙΟΥ, 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ 

ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ - ΔΥΝΑΜΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ 
ΛΑΜΕΣ - ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΟΝΥΧΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΤΙΖΑΣ 

ΣΒΗΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

700,00 € 868,00 € 

9 ΚΗΗ 6034 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

(ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ) 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΤΑΙΝΙΑΣ ΑΛΑΤΙΕΡΑΣ 
100,00 € 124,00 € 

10 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

8 ΤΕΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ  250Χ 80, 8 

ΤΕΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 150Χ100, 2 
ΤΕΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ  100Χ80 

3.145,00 € 3.899,80 € 

11 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΛΟΥΚΕΤΑ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 380,00 € 471,20 € 

12 ΜΕ 121957 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 2 ΦΙΛΤΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ, 1 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ, 2 ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, 1 
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ, 2 ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ, 4 ΚΟΛΛΑΡΑ, 2 

ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΑ, 1 ΑΕΡΟΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ 

992,00 € 1.230,08 € 

13 ΚΗΙ 7413 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΛΙΚΟ ΒΑΨΙΜΟ 1.200,00 € 1.488,00 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 15.858,08 € 19.664,02 € 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 12/657/19-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 
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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση άσκησης ενδίκου μέσου (παρέμβαση) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπέρ 
της αριθμ. 552/07-07-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών και της 
υπ’ αριθμ. 133039/19-10-2020 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – 
Δυτικής Μακεδονίας και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δικαστική 
εκπροσώπηση 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).  

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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 τις όμοιες, αριθμ. 2/4/22-
02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του. 

6. Την από 19-04-2021 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (έγγραφο συνημμένο στο αριθμ. πρωτ. εισ. 901/19-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 
Ο.Ε.), και του Νομικού Συμβούλου, κου Δημητρίου Στάθη, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

«….  Όπως ενημερώθηκε η Περιφέρεια Ηπείρου, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας 

κατατέθηκε από τις ως άνω αυτοδιοικητικές παρατάξεις του Δήμου Ιωαννιτών και τους 

δημοτικούς Συμβούλους  η αριθμ. 2882/2020 αίτηση με την οποία ζητούν την ακύρωση : α)  

της υπ΄αριθμ 552/7-7-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών, β) 

της υπ΄αριθμ 133039/19-10-2020 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας και συναφών πράξεων της διοίκησης διότι, όπως ισχυρίζονται, 
η έκδοση των ως άνω προσβαλλόμενων αποφάσεων  στηρίχθηκε στις διατάξεις του άρθρου 72 

του ν.3852/20210, οι οποίες κατά την άποψη των αιτούντων θεωρούνται αντίθετες στα άρθρα 

1,4,5,52,68 και 102 του Συντάγματος, στο άρθρο 3 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της 

ΕΣΔΑ στις αρχές της δικαιολογημένες εμπιστοσύνης και της αναλογικότητας και στ α άρθρα 

3 και 4 του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονομίας.  

Εν προκειμένω, συντρέχει έννομο συμφέρον της Περιφέρειας Ηπείρου προς άσκηση 

παρέμβασης, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπέρ του κύρους και της ισχύος :  α)  

της υπ΄αριθμ 552/7-7-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών, β) 
της υπ΄αριθμ 133039/19-10-2020 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας, δεδομένου ότι,  με την πρώτη εκ των προσβαλλόμενων  

αποφάσεων η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών αποφάσισε την έγκριση του σχεδίου 

της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και της Περιφέρειας Ηπείρου με 

αντικείμενο την ωρίμανση και δημοπράτηση του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών 
αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού και 

αστικού φωτισμού του Δήμου Ιωαννιτών».  

Πρόκειται λοιπόν για έργο η υλοποίηση του οποίου μέσω σύναψης προγραμματικής 

συμβάσεως αποβλέπει στην εξοικονόμηση ενέργειας,  με προφανή τον αναπτυξιακό 

χαρακτήρα για την περιοχή των Ιωαννίνων και επομένως η τυχόν ακύρωση των ως άνω 

αποφάσεων θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη ζωή των κατοίκων της  είναι δε προφανές ότι 

θίγει και την γενικότερη ανάπτυξή της.  

Σημειώνεται ότι, Παρέμβαση υπέρ του Κύρους της υπ΄αριθμ 552/7-7-2020 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών η Περιφέρεια Ηπείρου άσκησε και ενώπιον του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας μετά την άσκηση 

της από 28-7-2020 Ειδικής Διοικητικής Προσφυγής των ως άνω  δημοτικών παρατάξεων επί 

της οποίας εξεδόθη η δεύτερη προσβαλλόμενη απόφαση. 

Επειδή, για την άσκηση του ενδίκου μέσου της Παρέμβασης επί της αίτησης ακύρωσης που 

εκκρεμεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 176 του 

Ν3852/2010 όπως, αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, γνωμοδότηση από τη Νομική Υπηρεσία, 

εισηγούμαστε θετικά για την άσκηση τους, δεδομένου του εννόμου συμφέροντος και της 

προδήλου ανάγκης η Περιφέρεια να προβάλλει ενώπιον του Ανωτάτου Ακυρωτικού  
Δικαστηρίου τους ισχυρισμούς της για τα νομικά θέματα που προκύπτουν από την εν λόγω 

υπόθεση, καθώς βλάπτονται έννομα συμφέροντά της και εν γένει η αναπτυξιακή πορεία της. 

Επισυνάπτεται το δικόγραφο της αριθμ 2882/2020 Αίτησης Ακύρωσης …». 

7. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 897/19-04-
2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 901/19-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρονται τα εξής: 

«…  Σχετ.: η από 19-04-2021 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων (επισυναπτόμενη). 

ΑΔΑ: Ω3ΖΟ7Λ9-ΣΗ6



-163- 
 

Ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατατέθηκε η από 29-10-2020 με αριθμ. κατ. Ε 2882/2020 αίτηση 

των αυτοδιοικητικών παρατάξεων του Δήμου Ιωαννιτών «ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΝΕΑ ΓΙΑΝΝEΝΑ»  και 

«ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ» και των επικεφαλής αυτών, Θωμά  Μπέγκα και Λάζαρου 

Νάτση αντίστοιχα, με την οποία ζητούν την ακύρωση α)  της αριθμ. 552/07-07-2020 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών, β) της υπ’ αριθμ. 133039/19-10-2020 απόφασης του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας και συναφών πράξεων της 

διοίκησης. 

Η αίτηση ακύρωσης, κατόπιν αναβολής, συζητείται την 11-05-2021 ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου 

της Επικρατείας (σε Επταμελή Σύνθεση). 

Σύμφωνα με την από 19-04-2021 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, και του 

δικηγόρου με έμμισθη εντολή κ. Δημητρίου Στάθη, συντρέχει έννομο συμφέρον της Περιφέρειας Ηπείρου 

προς άσκηση παρέμβασης, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπέρ του κύρους και της ισχύος των 

ανωτέρω αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών και του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, δεδομένης της προδήλου ανάγκης η Περιφέρεια 

να προβάλλει ενώπιον του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου τους ισχυρισμούς της για τα νομικά θέματα 

που προκύπτουν από την εν λόγω υπόθεση, καθώς βλάπτονται έννομα συμφέροντά της και εν γένει η 

αναπτυξιακή πορεία της. 

Για την προάσπιση των συμφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υποστήριξη της νομιμότητας των 

προσβαλλόμενων αποφάσεων, στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο και της νομοθεσίας επί τη βάσει της 

οποίας έχουν εκδοθεί, που απαιτούν την εκπροσώπηση από δικηγόρο με την απαιτούμενη εμπειρία και 

εξειδίκευση στο αντικείμενο, σε θέματα διοικητικού και συνταγματικού δικαίου, σε συνδυασμό και με τα 

ζητήματα που τίθενται εν προκειμένω, τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς και της απαίτησης εκ του σύνεγγυς 

παρακολούθησης της διαδικασίας στο ΣτΕ, σε συνδυασμό με την αδυναμία εκπροσώπησης της Περιφέρειας 

Ηπείρου από τον επί παγία αντιμισθία νομικό σύμβουλο της Περιφέρειας λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας 

του, κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία η ανάθεση σε δικηγόρο, της δικαστικής εκπροσώπησης της 

Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, για τη σύνταξη και κατάθεση Παρέμβασης 

προς αντίκρουση της αριθμ. Ε 2882/2020 αίτησης των αυτοδιοικητικών παρατάξεων του Δήμου Ιωαννιτών 

και των επικεφαλής αυτών, και την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Δ’ Τμήματος του 

ΣτΕ κατά τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 11ης Μαΐου 2021 και σε κάθε 

μετ’ αναβολή δικάσιμο. 

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση των κάτωθι δαπανών και τη διάθεση της απαραίτητης 

πίστωσης, 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 του πληρεξουσίου 

δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου που θα ορισθεί, για την ως άνω υπόθεση, ως εξής: Α) δαπάνη ποσού € 

2.500,00 πλέον ΦΠΑ, για την σύνταξη, κατάθεση και κοινοποίηση της Παρέμβασης ενώπιον του ΣτΕ και Β) 

δαπάνη ποσού € 2.500,00 πλέον ΦΠΑ, για την παράσταση κατά τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης, την 

σύνταξη υπομνήματος πριν ή/και μετά την συζήτηση, κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 11ης Μαΐου 2021 και 

σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο …».  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει την άσκηση, εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
παρέμβασης υπέρ του κύρους και της ισχύος της αριθμ. 552/07-07-2020 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών και της υπ’ αριθμ. 133039/19-10-2020 απόφασης του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, για την ακύρωση των οποίων, έχει ασκηθεί 
η από 29-10-2020 με αριθμ. κατ. Ε 2882/2020 αίτηση των αυτοδιοικητικών παρατάξεων του Δήμου 
Ιωαννιτών «ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΝΕΑ ΓΙΑΝΝEΝΑ»  και «ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ» και των επικεφαλής αυτών, Δημοτικών Συμβούλων Δ.Σ. Ιωαννιτών, Θωμά  Μπέγκα και 
Λάζαρου Νάτση αντίστοιχα, 

βάσει και της σχετικής θετικής γνωμοδότησης (ανωτέρω υπό στ. 6) της Νομικής Υπηρεσίας της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και του Νομικού Συμβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου, κου Δημητρίου 
Στάθη, για την άσκηση του ενδίκου μέσου της Παρέμβασης, προς αντίκρουση της υπ’ αριθμ. καταθ. Ε 
2882/2020 αίτησης ακύρωσης, δεδομένου του εννόμου συμφέροντος και της προδήλου ανάγκης η 
Περιφέρεια να προβάλλει ενώπιον του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου τους ισχυρισμούς της για τα 
νομικά θέματα που προκύπτουν από την εν λόγω υπόθεση, καθώς βλάπτονται έννομα συμφέροντά της 
και εν γένει η αναπτυξιακή πορεία της. 

Επιπλέον, βάσει της αριθμ. 22/1412/28-08-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ασκήθηκε  
Παρέμβαση ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, υπέρ 
της διατηρήσεως της αριθμ. 552/07-07-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
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Ιωαννιτών, κατά της οποίας ασκήθηκε η από 27-7-2020 Ειδική Διοικητική Προσφυγή των ως άνω 
δημοτικών παρατάξεων, επί της οποίας εξεδόθη η δεύτερη προσβαλλόμενη απόφαση. 

Β. Εγκρίνει τη δαπάνη 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, όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρεται, για την κάλυψη της αμοιβής του πληρεξουσίου 
δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου που θα ορισθεί, για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας 
Ηπείρου, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας,  

για τη σύνταξη και κατάθεση Παρέμβασης, προς αντίκρουση της αριθμ. Ε 2882/2020 αίτησης των 
αυτοδιοικητικών παρατάξεων του Δήμου Ιωαννιτών «ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΝΕΑ ΓΙΑΝΝEΝΑ»  και 
«ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ» και των επικεφαλής αυτών, Δημοτικών Συμβούλων Δ.Σ. 
Ιωαννιτών, Θωμά  Μπέγκα και Λάζαρου Νάτση αντίστοιχα, για την ακύρωση της αριθμ. 552/07-07-2020 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών και της υπ’ αριθμ. 133039/19-10-2020 
απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και για 
την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας 
(σε Επταμελή Σύνθεση) κατά τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης στην ορισθείσα δικάσιμο της 11ης Μαΐου 
2021 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, και συγκεκριμένα:  

Α) δαπάνη ποσού € 2.500,00 πλέον ΦΠΑ, για την σύνταξη, κατάθεση και κοινοποίηση της Παρέμβασης 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και Β) δαπάνη ποσού € 2.500,00 πλέον ΦΠΑ, για την 
παράσταση κατά τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης, την σύνταξη υπομνήματος πριν ή/και μετά την 
συζήτηση, κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 11ης Μαΐου 2021 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο,  

επειδή κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία, για την προάσπιση των συμφερόντων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, η ανάθεση σε δικηγόρο, της δικαστικής εκπροσώπησής της ενώπιον του ΣτΕ, για την ανωτέρω 
υπόθεση, ώστε να παραστεί κατά τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης στην ορισθείσα δικάσιμο και σε 
κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, προκειμένου να καταθέτει έγγραφα, υπομνήματα, επικοινωνεί με τον 
Εισηγητή της υποθέσεως, με τον βοηθό του, τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και του Δημοσίου, και εν γένει 
να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια, δικαστική ή εξώδικη, που είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση 
της Περιφέρειας και τη διασφάλιση των συμφερόντων της, και δικαιολογείται λόγω του εξειδικευμένου της 
ως άνω υποθέσεως, για την υποστήριξη της νομιμότητας των προσβαλλομένων αποφάσεων, στο 
Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο και της νομοθεσίας επί τη βάσει της οποίας έχουν εκδοθεί, που απαιτούν 
την εκπροσώπηση από δικηγόρο με την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο, σε θέματα 
διοικητικού και συνταγματικού δικαίου, σε συνδυασμό και με τα ζητήματα που τίθενται εν προκειμένω, 
τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς και της απαίτησης εκ του σύνεγγυς παρακολούθησης της διαδικασίας 
στο ΣτΕ, σε συνδυασμό με την αδυναμία εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου από τον επί παγία 
αντιμισθία νομικό σύμβουλο της Περιφέρειας λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας του.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 22/1412/28-08-2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το εξής σκεπτικό: «Έχουμε αντιρρήσεις και καταψηφίζουμε. Η 
Περιφέρεια Ηπείρου έχει σε εξέλιξη το πρόγραμμα οδοφωτισμού με LED και υπερασπίζεται αυτήν την 
πολιτική επιλογή. Εμείς έχουμε συμφωνήσει μόνον στο σκέλος που αφορά τον οδοφωτισμό του εθνικού 
και επαρχιακού δικτύου ευθύνης της Περιφέρειας, ως πιλοτικό έργο. Θα επανεξετάζαμε την στάση μας στο 
θέμα του οδοφωτισμού των Δήμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εάν το αίτημα ήταν ομόφωνο ή 
συγκέντρωνε την πλειοψηφία τουλάχιστον, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει. Αντίθετα το αίτημα έρχεται με 
τεχνητή πλειοψηφία και υπάρχει δημόσια αποδοκιμασία της διαγωνιστικής μεθόδου που επιλέχθηκε και ως 
εκ τούτου δεν υποστηρίζουμε περαιτέρω καμία διαδικασία.». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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