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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 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 13/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία αποτελείται από τον 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, ως Πρόεδρο, δύο (2) Αντιπεριφερειάρχες ως μέλη, όπως ορίσθηκαν με την 
αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και οκτώ (8) Περιφερειακούς 
Συμβούλους ως μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά), όπως εκλέχθηκαν με την αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ως εξής:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τακτικά Μέλη:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος 

Γ. Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Σίμου - Τάσιου Αναστασία, Περιφερειακός Σύμβουλος 

2. Μπραΐμη - Μπότση Σταυρούλα, Περιφερειακός Σύμβουλος 

3. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

4. Γκούμας Αχιλλέας, Περιφερειακός Σύμβουλος 

5. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, 

6. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος  

7. Νάνος Ευστάθιος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

8. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. οικ. 
55462/941/23-04-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 
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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. 55462/941/23-04-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής 
(www.php.gov.gr).  

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

1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 10-03-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες 
αποκατάστασης της οδού Αγία Κυριακή – Πετούσι Παρδαλίτσα», προϋπολογισμού 225.000,00 € με 
ΦΠΑ. 

2. Έγκριση του από 23-04-2021 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 
«Επισκευή αρδευτικής διώρυγας του ΤΟΕΒ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ και σωλήνων ύδρευσης για την 
εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων Καλπακίου», προϋπολογισμού 44.509,00 € με ΦΠΑ 
και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

3. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, 
για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κόμβος Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας με Εγνατία 
Οδό», προϋπολογισμού € 1.970.000,00 με ΦΠΑ. 

4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής 
δημόσιας σύμβασης μελέτης άνω των ορίων του Ν.4412/2016, για την ανάθεση της μελέτης της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», 
προεκτιμώμενης αμοιβής € 2.300.970,59 με ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και 
ακύρωση της αριθμ. 31/2111/01-12-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής 
δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την εκπόνηση της μελέτης της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αποκατάστασης του βυζαντινού μνημείου Ι.Ν. Παρηγορήτισσας 
Άρτας», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και 
ακύρωση της αριθμ. 5/284/18-02-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Εγκατάσταση φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου στα 
Ιωάννινα», αναδόχου "Σ. Φασιάς Κατασκευαστική & Σία Ε.Ε." μέχρι την 31-05-2021. 

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Τ.Κ. Κλειδωνιάς 
- Αετόπετρας του Δήμου Κόνιτσας», αναδόχου ΝΤΑΦΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, μέχρι την 30-06-
2021. 

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Σκλίβανης», αναδόχου «ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. – 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Μ. Ε.Ε.», μέχρι την 29-06-2021. 

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βάρδας», αναδόχου «Α. 
ΚΡΙΚΩΝΗ – Α. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.», μέχρι την 30-07-2021. 

10. Έγκριση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης και σύναψης σύμβασης προαίρεσης για την 
υλοποίηση του έργου της Λειτουργίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής της 1ης Διαχειριστικής 
Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων). 

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετατόπιση υφιστάμενου δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στη 
γέφυρα Πλάκας. 

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση της επαρχιακής οδού Ζωτικό – Λιβάδια – Σούλι και για 
την διευθέτηση των ομβρίων». 

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση φθορών και βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου από Ζαγόρι προς το Πωγώνι 
(παροχή υπηρεσιών)». 
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14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Εργασίες αποκατάστασης και τοποθέτηση ογκόλιθων για την προστασία οδικού δικτύου και 
κοινόχρηστων εγκαταστάσεων από την θάλασσα στα όρια της Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)». 

15. Έγκριση του από 23-04-2021 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 της επαρχιακής οδού από Ε.Ο Ιωαννίνων - Κοζάνης έως Πύργο Δήμου 
Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 37.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της 
διαπραγμάτευσης. 

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποκατάσταση των βλαβών που προκλήθηκαν στο 
έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 33ης επαρχιακής οδού Δελβινάκι – Πωγωνιανή», 
αναδόχου «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», βάσει του από 09-04-2021 Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης 
Βλαβών από ανωτέρα βία. 

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών για ιδρύματα και παραμεθόρια 
φυλάκια της 8ης Μεραρχίας, λόγω της εορτής του Πάσχα. 

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τον εορτασμό των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής 
Αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου. 

19. Έγκριση διενέργειας 6μηνης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας 
Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων. 

20. Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την σύνταξη/κατάθεση και παράσταση κατά τη συζήτηση 
ενδίκου μέσου (παρέμβαση) 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 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. 

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

22. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, στις 
06-05-2021, προκειμένου να παρευρεθεί σε συναντήσεις στη Γενική Γραμματεία Υποδομών και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 

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

24. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/14-04-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) 
της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του 
υποέργου  της Π.Ε. Άρτας «Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή της Π.Ε. Άρτας για το έτος 
2021», προϋπολογισμού € 30.000,00 με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού. 

25. Έγκριση του Πρακτικού Ι/14-04-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικής και οικονομικής προσφοράς) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο, ενός (1) καινούργιου 
πετρελαιοκίνητου επιβατικού  αυτοκίνητου, τύπου SUV 4Χ4, πεντάθυρου, πέντε (5)  θέσεων, 
κυλινδρισμού κινητήρα  έως 1.800 c.m3,  για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού € 
35.000,00 με Φ.Π.Α. 

26. Έγκριση του Πρακτικού Ι/16-04-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Άρτας και του ΚΕΣΥ Άρτας, συνολικού 
προϋπολογισμού € 65.400,00 με Φ.Π.Α. 

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έλεγχο ΚΤΕΟ – επιβολή προστίμου υπηρεσιακών 
οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής 
χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 9762.01.000.01 του 
προϋπολογισμού της οικ. έτους 2021. 

29. Έγκριση του Πρακτικού 2/19-04-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) 
της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
αναδόχων για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για την υλοποίηση της 
Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 - 2016» - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. Θεσπρωτίας”» προϋπολογισμού € 70.154,50 με ΦΠΑ, 
με Κωδικό ΟΠΣ 5000138 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Άμεση αποκατάσταση βατότητας σε σταυλικές εγκαταστάσεις περιοχής Φιλιατών και Ξέχωρου 
(παροχή υπηρεσιών)». 

31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Άμεσος καθαρισμός επαρχιακής οδού Βροσύνας – Λιά – Τσαμαντά – Ελαία Φιλιατών από 
κατολισθήσεις (παροχή υπηρεσιών)». 

32. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Εργασίες 
Αναδασμού - τοπογραφικές εργασίες για την διευθέτηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος στον Αναδασμό 
αγροκτήματος Αμμουδιάς έκτασης 2.940 στρεμμάτων», αναδόχου κ. Δημητρίου Παππά. 

33. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, 
οικ. έτους 2021. 

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

1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 30-06-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου με α/α 5 «Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ», 
προϋπολογισμού 2.129.032,26 € (χωρίς ΦΠΑ) της Πράξης «Οδός Σταύρου Νιάρχου» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5022575 και με Κ.Α. 
2018ΕΠ01810012. 

2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-01-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου 
Νικολάου Τ.Κ. Κωστητσίου», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ. 

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Ρετσιανά – Καστανιά και διακλάδωση προς Ελάτη», αναδόχου 
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-10-2021. 

4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Κουκουλιών ΠΕ Άρτας», αναδόχου «Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.», 
μέχρι την 15-07-2021. 

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Άμεσος καθαρισμός περιοχής προς Προσήλιο (παροχή υπηρεσιών)». 

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Άμεσος καθαρισμός και άρση καταπτώσεων επί της Ε.Ο Άρτας – Τρικάλων περιοχής Διασέλλου 
(παροχή υπηρεσιών)». 

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Πολυνέρι Θεσπρωτίας (προμήθεια υλικών)». 

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Άμεσες εργασίες οδοστρωσίας και λιθορριπής για την αποκατάσταση αναχώματος στο Λούρο 
Ποταμό (παροχή υπηρεσιών)». 

9. Έγκριση Τροποποίησης της από 24-11-2015 Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της 
πράξης «Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Περιφέρειας Ηπείρου (A΄ Φάση)». 

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδών λόγω καθιζήσεων και κατολισθήσεων από πλημμυρικά 
φαινόμενα στην ΤΚ Πλατανούσας - όρια Δαφνωτής της ΠΕ Ιωαννίνων», αναδόχου Φάη Δημητρίου 
ΕΔΕ, μέχρι την 30-09-2021. 

11. 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 
αποκατάσταση κατολίσθησης και διευθέτηση ομβρίων στην ΤΚ Ραφταναίων Δήμου Βορείων 
Τζουμέρκων», προϋπολογισμού € 39.700,00 με ΦΠΑ. 
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12. Έγκριση ανάθεσης της εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Διαιτητικού 
Δικαστηρίου του άρθρου 66.12.2 της από 21-07-2017 Σύμβασης Σύμπραξης μεταξύ της εταιρείας 
ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» και δ.τ. «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΕΕΣ» και της Περιφέρειας Ηπείρου για την 
υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας 
Ηπείρου» και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.   

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια τριών (3) 
οικίσκων (container) για την αντιμετώπιση, την προστασία και διασφάλιση της δημόσιας υγείας από 
τον κορωνοϊό (CoVid-19) για τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου». 

14. 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. 

15. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 05-02-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε.  Άρτας «Αποκατάσταση - βελτίωση του δρόμου 
Αμφιθέα - Μεγάρχη - Φωτεινό και προστασία πρανών υδατορεμάτων εντός του οικισμού της Τ.Κ. 
Μεγάρχης», προϋπολογισμού € 82.000,00 με ΦΠΑ. 

16. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-02-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Ιαματικών πηγών 
Πρέβεζας με έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης» προϋπολογισμού 1.383.000,00 € με ΦΠΑ, του 
έργου «Thematic Routes and Networks - TheRout_Net» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020». 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και 
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της από 19-04-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. 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. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/658/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

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

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

ΘΕΜΑ 1ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 10-03-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες 
αποκατάστασης της οδού Αγία Κυριακή – Πετούσι Παρδαλίτσα», προϋπολογισμού 225.000,00 € 
με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 36/2273/24-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε 
η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης της οδού Αγία Κυριακή – Πετούσι 
Παρδαλίτσα», προϋπολογισμού 225.000,00 € με ΦΠΑ,  με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν 
από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. 
πρωτ. 17333/21-12-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, 
με την αριθμ. 183690/17332/21-12-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 
και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου» για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, 
βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την αριθμ. 7/348/04-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η 
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους των 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 02-03-2021 (mimed-
ecb-a-2-id-aa-8820-eba) κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ. 

7. Την αριθμ. 9/423/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 
09-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-03-2020 ανοιχτής διαδικασίας για την 
σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 117699,1 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης της οδού Αγία Κυριακή – Πετούσι Παρδαλίτσα», 
προϋπολογισμού 225.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 
με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο 
οικονομικός φορέας «ΔΗΜ. ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,72% και ποσό 
προσφοράς € 87.611,74 χωρίς ΦΠΑ. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6220/22-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 927/22-04-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 22-
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 
«ΔΗΜ. ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,72% και ποσό προσφοράς € 
87.611,74 χωρίς ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 22-04-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-03-2021 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. 117699,1 για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης της οδού Αγία Κυριακή – Πετούσι 
Παρδαλίτσα», προϋπολογισμού 225.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή 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 
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φορέα «ΔΗΜ. ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,72% και ποσό προσφοράς € 
87.611,74 χωρίς ΦΠΑ. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 117699,1, που διενεργήθηκε στις 05-03-2021, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης της οδού Αγία 
Κυριακή – Πετούσι Παρδαλίτσα», προϋπολογισμού 225.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,  

στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΔΗΜ. ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 
51,72% και ποσό προσφοράς € 87.611,74 χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το από 09-03-2021 Πρακτικό της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 9/423/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 22-04-2021 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 «ΔΗΜ. ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 
87.611,74 χωρίς ΦΠΑ, και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου». 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

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

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο 

«ΔΗΜ. ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης της 

οδού Αγία Κυριακή - Πετούσι - Παρδαλίτσα», προϋπολογισμού  225.000,00€ (με αναθεώρηση 

και ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, άρθρου 95 παρ.2.α Ν.4412/2016. 

Οι υπογράφοντες:  

1. Κων/νος Έξαρχος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στην Περιφέρεια Ηπείρου, ως πρόεδρος 

2. Μαρία Ντορντάι, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στο Δήμο Ιωαννιτών, ως μέλος 

3. Ιωσήφ Ζιώγας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, ως μέλος 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, έχοντας υπόψη:  

1. Την υπ’ αριθμ. 7/348/04-03-2021 (ΑΔΑ: Ψ1ΔΨ7Λ9-4ΝΤ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού 

2. Την υπ’ αριθμ. 9/423/22-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΡΨΔ7Λ9-Μ6Μ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 09-03-2021 πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού του από 05-03-2021 ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού. 

3. Την από 31-03-2021 κοινοποίηση στους συμμετέχοντες (ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ) της 

ανωτέρω εγκριτικής απόφασης  

4. Το υπ’ αριθμ. 48442/5497/12-04-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, με το οποίο 

κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος «ΔΗΜ. ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» να υποβάλει εντός 10 

ημερών τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (κοινοποιήθηκε σε αυτόν ηλεκτρονικά μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ) 

5. Την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών στο ΕΣΗΔΗΣ από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω 

του συστήματος επικοινωνία με ημερομηνία 20-04-2021. 

6. Την υπ’ αριθμ. 53877/6104/21-04-2021 υποβολή των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή στην 

Αναθέτουσα Αρχή.  

συγκεντρωθήκαμε την 22-04-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 προκειμένου να διενεργήσουμε 

τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος για την κατακύρωση της 

σύμβασης. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και ύστερα από τον έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών 

που υποβλήθηκε, διαπιστώνει: 

 Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα. 

 Συνολικά τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της 

οικίας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

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

έργου: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης της οδού Αγία Κυριακή - Πετούσι - 

Παρδαλίτσα», εκτιμώμενης αξίας  225.000,00€ (με Φ.Π.Α.) στον οικονομικό φορέα  «ΔΗΜ. 

ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με ποσό προσφοράς 87.611,74€ χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή 

έκπτωση 51,72%. 

Το παρόν πρακτικό, θα υποβληθεί στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου για 

τη λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη. 

 

Ιωάννινα   22-04-2021 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 
 

 

 

  
Ο Πρόεδρος 

 

Κων/νος Έξαρχος 

Τα μέλη 

 

Μαρία Ντορντάι 

 

 

Ιωσήφ Ζιώγας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/661/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος. 

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

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη 
ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης άνω των ορίων του Ν.4412/2016, για την 
ανάθεση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας 
Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», προεκτιμώμενης αμοιβής € 2.300.970,59 με ΦΠΑ, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και ακύρωση της αριθμ. 31/2111/01-12-2020 απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

5. Την αριθμ. πρωτ. 36608/07-04-2020 (ΑΔΑ: Ω6ΩΜ46ΜΤΛΡ-5Μ5) Απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, περί ένταξης στο ΠΔΕ έτους 2020 και στη ΣΑΜΠ 
930 με ΚΑ 2020ΜΠ93000003 του έργου «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας 
Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 744.000,00 €. 

6. Την αριθμ. πρωτ. 171196/5562/30-11-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 1.556.970,59 € 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: «Μελέτη 
αντιπλημμυρικής προστασίας Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων»). 

7. Την αριθμ. 31/2111/01-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί κατάρτισης και 
έγκρισης των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής 
δημόσιας σύμβασης μελέτης άνω των ορίων του Ν.4412/2016, για την ανάθεση της μελέτης 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», 
προεκτιμώμενης αμοιβής € 2.300.970,59 με ΦΠΑ. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6258/22-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 944/23-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη:  

«…Την με αριθμ. 49074/5587/12-04-2021 έγκριση των συμβατικών τευχών, όπως τροποποιήθηκαν, που 

περιλαμβάνουν το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, το Τεύχος Προεκτίμησης 

Αμοιβής, την Οικονομική Προσφορά και το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της εκπόνησης της μελέτης … »,  

 διαβιβάζει σχέδιο διακήρυξης της μελέτης του θέματος, και εισηγείται: 

«… Α. Την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 31/2111/01-12-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.  

Β. Την εκ νέου κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης της ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη 

ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης άνω των ορίων (περ. 29 του άρθρου 2) του Ν. 4412/2016, με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας - τιμής, για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας 

Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων» με προϋπολογισμό έργου 2.300.970,59€, λόγω τροποποίησης του Ν. 4412/2016 με 

τη δημοσίευση του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36/09-03-2021).  

Γ. Την έγκριση εκ νέου των λοιπών συμβατικών τευχών (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, Τεύχος 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών, Οικονομική Προσφορά, Συγγραφή Υποχρεώσεων και ενδεικτικό 

χρονοδιάγραμμα της εκπόνησης της μελέτης) όπως τροποποιήθηκαν λόγω του Ν. 4782/2021 και της 

αναπροσαρμογής του συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών και Υπηρεσιών για το έτος 

2021.    
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η. .. ». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Την ακύρωση της αριθμ. 31/2111/01-12-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και  

Β. Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικής 
δημόσιας σύμβασης μελέτης άνω των ορίων (περ. 29 του άρθρου 2) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας - τιμής, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας 
Ηπείρου με τίτλο «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», 
προεκτιμώμενης αμοιβής € 2.300.970,59 με ΦΠΑ,  

με όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 6258/22-04-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
εγκρίνει τα λοιπά συμβατικά τεύχη (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, Τεύχος Προεκτιμώμενων 
Αμοιβών, Οικονομική Προσφορά, Συγγραφή Υποχρεώσεων και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της 
εκπόνησης της μελέτης), τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν θεωρήθηκαν και εγκρίθηκαν με 
την αριθμ. 49074/5587/12-04-2021 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και της αναπροσαρμογής του συντελεστή 
(τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών και Υπηρεσιών για το έτος 2021 και  

Εγκρίνει την δημοπράτηση της μελέτης, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Γ. Εγκρίνει: Α) την δαπάνη ποσού 744.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΜΠ 930 με ΚΑ 2020ΜΠ93000003 και τίτλο «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας 
Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων» και Β) την δαπάνη ποσού 1.556.970,59 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου Κ.Α. 
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη αντιπλημμυρικής 
προστασίας Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», προεκτιμώμενης αμοιβής € 2.300.970,59 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. 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. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/662/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος. 

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

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη 
ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την 
εκπόνηση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αποκατάστασης του 
βυζαντινού μνημείου Ι.Ν. Παρηγορήτισσας Άρτας», προϋπολογισμού € 300.000,00 με 
ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και ακύρωση της αριθμ. 5/284/18-02-
2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

5. Την αριθμ. πρωτ. 57574/2511/21-06-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την 
οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 300.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών 
μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017 - 2019» για το υποέργο «Μελέτη αποκατάστασης του 
βυζαντινού μνημείου Ι.Ν. Παρηγορήτισσας Άρτας». 

6. Την αριθμ. 5/284/18-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί κατάρτισης και 
έγκρισης των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής 
δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - 
τιμής, για την εκπόνηση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αποκατάστασης του 
βυζαντινού μνημείου Ι.Ν. Παρηγορήτισσας Άρτας», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6257/22-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 943/23-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη:  

«…Τη με αριθμ. 49241/5599/13-04-2021 Απόφαση Έγκρισης των τροποποιημένων συμβατικών τευχών, της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Η. που περιλαμβάνουν το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, τη Συγγραφή 

Υποχρεώσεων, το Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής και το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της εκπόνησης της 

μελέτης … »,  

 διαβιβάζει σχέδιο διακήρυξης της μελέτης του θέματος, και εισηγείται: 

«… Α. Την ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 5/284/18-02-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.  

Β. Την εκ νέου κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης της ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη 

ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας – τιμής, για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης του βυζαντινού μνημείου 

Ι.Ν. Παρηγορήτισσας Άρτας» με προϋπολογισμό 300.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), λόγω τροποποίησης του Ν. 

4412/2016 με τη δημοσίευση του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36/09-03-2021).  

Γ. Την έγκριση εκ νέου των λοιπών συμβατικών τευχών (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, Τεύχος 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών, Οικονομική Προσφορά και Συγγραφή Υποχρεώσεων, ενδεικτικό 

χρονοδιάγραμμα της εκπόνησης της μελέτης) όπως τροποποιήθηκαν λόγω του Ν. 4782/2021 και της 

αναπροσαρμογής του συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών και Υπηρεσιών για το έτος 

2021.    

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η. .. ». 

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

ΑΔΑ: ΨΜΡΝ7Λ9-ΣΔ3
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Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Την ακύρωση της αριθμ. 5/284/18-02-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και  

Β. Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού  με ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικής 
δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - 
τιμής, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο 
«Μελέτη αποκατάστασης του βυζαντινού μνημείου Ι.Ν. Παρηγορήτισσας Άρτας», 
προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ, βάσει και της από 08-11-2019 Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η 
σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/92/31-08-2018 Απόφαση της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου,  

με όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 6257/22-04-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
εγκρίνει τα λοιπά συμβατικά τεύχη (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, Τεύχος Προεκτιμώμενων 
Αμοιβών, Οικονομική Προσφορά και Συγγραφή Υποχρεώσεων, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της 
εκπόνησης της μελέτης), τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν θεωρήθηκαν και εγκρίθηκαν με 
την αριθμ. 49241/5599/13-04-2021 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και της αναπροσαρμογής του συντελεστή 
(τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών και Υπηρεσιών για το έτος 2021 και  

Εγκρίνει την δημοπράτηση της μελέτης, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Γ. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού € 300.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» για την 
υλοποίηση του υποέργου «Μελέτη αποκατάστασης του βυζαντινού μνημείου Ι.Ν. 
Παρηγορήτισσας Άρτας». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΜΡΝ7Λ9-ΣΔ3
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/663/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

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

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

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Εγκατάσταση φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου στα 
Ιωάννινα», αναδόχου "Σ. Φασιάς Κατασκευαστική & Σία Ε.Ε." μέχρι την 31-05-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 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: ΨΜΡΝ7Λ9-ΣΔ3
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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 Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6003/19-04-2021 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 900/19-04-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… 6. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε την 09-09-2020 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της εταιρείας 

«Σ. Φασιάς Κατασκευαστική & Σία Ε.Ε.», για ποσό 100.275,28 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία 

που τάσσει η αρχική σύμβαση ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι η 09-12-2020. Με 

την αριθ. 30/1997/19-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ:ΩΙ387Λ9-

ΞΛ3) εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 9-2-2021. Με την αριθ. 2/83/20-01-

2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ:6ΣΨΝ7Λ9-ΓΙΚ)εγκρίθηκε χορήγηση 

παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 24-3-2021. 8. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: Δεν έχει 

συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών. 9. ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Μέχρι σήμερα, δεν έχουν γίνει πληρωμές. 10. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 70% του έργου, ήτοι ο 

εξωτερικός και εσωτερικός φωτισμό αυτού, Καθώς και αντικατάσταση λαμπτήρων σε υπάρχοντα φωτιστικά εντός 

του κτιρίου. 

Β. ΕΙΔΙΚΑ  

1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος με την υπ' αρίθμ. 25428/2952/24-02-2021 αίτησή του για 

παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, επικαλείται τους εξής λόγους: 

• Λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει από τα μέτρα που έχουν παρθεί από την κυβέρνηση και 

ισχύουν έως και σήμερα μέχρι νεοτέρας, για την πρόληψη της εξάπλωσης της πανδημίας του covid-19, καθώς 

δημιουργούνται τεχνικά, οικονομικά και διοικητικά προβλήματα (περιορισμός μεταφορά των εργαζομένων, 

αριθμός εργαζομένων στο εργοτάξιο, επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας, σοβαρά προβλήματα στις προμήθειες των 

υλικών, τοπικά lockdown κλπ) στην εκτέλεση του έργου. 

• Λόγω ανάγκης Σύνταξης του 1ου ΠΚΜΝΤΕ και του 1ου ΑΠΕ. 

2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας.  Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους, περί των ειδικών 

συνθηκών που έχουν προκύψει από τα μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης της πανδημίας του covid-19, που 

αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου. Με απώτερο σκοπό την άρτια ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα και 

με τις απαιτήσεις του, απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα, καθώς έχουν επιλεγεί τα κατάλληλα υλικά για 

την κατασκευή του, καθώς και να τηρηθούν τα μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης της πανδημίας του covid-

19. 

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

προτείνουμε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι τις 31-05-2021, η 

οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του θέματος. ε ι σ η γ ο ύ μ α σ 

τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι 31.05.2021 ...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εγκατάσταση φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου 
στα Ιωάννινα», αναδόχου "Σ. Φασιάς Κατασκευαστική & Σία Ε.Ε." μέχρι την 31-05-2021, με δικαίωμα 
αναθεώρησης.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΜΡΝ7Λ9-ΣΔ3
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/664/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 
Τ.Κ. Κλειδωνιάς - Αετόπετρας του Δήμου Κόνιτσας», αναδόχου ΝΤΑΦΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, 
μέχρι την 30-06-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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 αρ. πρωτ. 5721/19-04-2021 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 910/20-04-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… 4. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε την 15-07-2020 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και του 

Οικονομικού Φορέα Ντάφλη Γεώργιο του Ιωάννη  για ποσό 126.684,75 € με Φ.Π.Α. 5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η 

προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει την  15-01-2021 6. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: Δεν έχει 

συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών. 7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Μέχρι σήμερα, δεν έχουν γίνει πληρωμές.  

8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Εκτελούνται χωματουργικές εργασίες . 9. Το έγγραφο της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων με αριθμ.πρωτ.175460/16330/16-12-2020 με το οποίο υποβλήθηκε ο φάκελος με 

τα έγγραφα για την εξέταση της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης. 10. Το έγγραφο 4268/399/14-01-2021  

της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου ότι για να προχωρήσει στην τροποποίηση τα έγγραφα 

πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του Ο.Π.Σ.Α.Α. 11. Το από 01-04-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων ότι τα έγγραφα υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του Ο.Π.Σ.Α.Α από το Δήμο Κόνιτσας. 12. 

Το έγγραφο 50457/5721/14-04-2021  της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου  για 1η 

προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης. 

Β. ΕΙΔΙΚΑ 

ΛΟΓΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ο ανάδοχος στην από 07-12-2020 αίτησή του 

αναφέρει ότι: Λόγω της πανδημίας (covid19) και των καιρικών συνθηκών (συνεχών βροχοπτώσεων) που 

επικράτησαν  στην  περιοχή δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλτικών που 

απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου. Για τους παραπάνω λόγους ο ανάδοχος αιτείται παράταση 

προθεσμίας εργασιών μέχρι 30-06-2021  

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που 

αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου καθώς η πανδημία καθυστερεί τη γρήγορη εκτέλεση των εργασιών. 

Επίσης οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες  που επικράτησαν στην περιοχή καθιστούν δύσκολη την εκτέλεση 

χωματουργικών εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου. Για τους παραπάνω βάσιμους λόγους 

που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης του έργου μέχρι 30-06-2021  με αναθεώρηση, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια 

ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάμενης εργολαβίας ....». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Τ.Κ. Κλειδωνιάς - 
Αετόπετρας του Δήμου Κόνιτσας», αναδόχου ΝΤΑΦΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, μέχρι την 30-06-2021, 
με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 877/12-04-2021 σύμφωνη γνώμη της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. 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. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/665/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος. 

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

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Σκλίβανης», 
αναδόχου «ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. – ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Μ. Ε.Ε.», μέχρι την 29-06-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  
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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 αρ. πρωτ. 5967/20-04-2021 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 
924/21-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«… 5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου 

υπογράφηκε την 29-01-2019  για ποσό 87.765,71 €, χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Ο συμβατικός χρόνος για την περαίωση 

των εργασιών είναι 12 μήνες και έληξε την 29-01-2020. Ο ανάδοχος ζήτησε και πήρε α παράταση ως 29-07-

2020 σύμφωνα με τη υπ΄αρ. 3/161/28-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, β 

παράταση έως 29-12-2020 με την υπ΄αρ. 19/1153/29-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, επίσης 

ζήτησε και πήρε γ παράταση έως 29-04-2021 με την υπ΄αρ. 36/2277/24-12-2020 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, 7. Ο ανάδοχος ζητά νέα παράταση έως 29-06-2021 για την ολοκλήρωση των εργασιών, και την 

σύνταξη νέου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών. Mε αυτό το δεδομένο και το γεγονός ότι έχει εκτελεστεί 

το 90% των εργασιών, η Υπηρεσία κρίνει βάσιμους τους λόγους που περιγράφονται στην αίτησή του.  Ύστερα 

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

έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 29-06-2021.  Συνημμένα :  Η από 

19-04-2021 αίτηση του αναδόχου.…..». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Σκλίβανης», αναδόχου 
«ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. – ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Μ. Ε.Ε.», μέχρι την 29-06-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΜΡΝ7Λ9-ΣΔ3
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/666/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος. 

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

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

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου 
Βάρδας», αναδόχου «Α. ΚΡΙΚΩΝΗ – Α. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.», μέχρι την 30-07-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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 αρ. πρωτ. 6129/22-04-2021 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 
930/22-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: «…. 5.Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του 

αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 23-12-2019  για ποσό  18.008,07 €, χωρίς το Φ.Π.Α.6. Ο συμβατικός 

χρόνος για την περαίωση των εργασιών είναι 8 μήνες και λήγει την 23-08-2020. Έχουν εγκριθεί 1η παράταση 

με την αρίθμ. 24/1580/24-9-2020 έως 23-12-2020,2η παράταση με την αρίθμ. 35/2216/22-12-2020 έως 23-4-

2021. 7. Ο ανάδοχος ζητά  παράταση για την ολοκλήρωση των εργασιών και λόγω σύνταξης  ΑΠΕ του έργου  

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί  το 95% των εργασιών στο συγκεκριμένο έργο. Ύστερα από τα παραπάνω και   

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

του έργου του θέματος μέχρι 30-7-2021...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βάρδας», 
αναδόχου «Α. ΚΡΙΚΩΝΗ – Α. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.», μέχρι την 30-07-2021, 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΜΡΝ7Λ9-ΣΔ3
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/668/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος. 

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

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

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετατόπιση υφιστάμενου δικτύου της 
ΔΕΔΔΗΕ στη γέφυρα Πλάκας. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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. 5886/20-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 914/20-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία 
διαβιβάζει την εισηγητική έκθεση, στην οποία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: 

 Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 Την με αρ. πρωτ. 2432/7-4-2021 προσφορά της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την μετατόπιση υφιστάμενης παροχής 

της συνολικού κόστους 33.030,19 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%. 

 Την αρ. πρωτ. 51377/2140/16-4-2021 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 33.030,19 € με ΦΠΑ 

από την πίστωση ΣΑΕΠ 530 με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο Υποέργου «Μετατόπιση δικτύου 

ΔΕΔΔΗΕ στη γέφυρα Πλάκας» για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. 

Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης ύψους 33.030,19 € με ΦΠΑ 24% για την μετατόπιση παροχής στα πλαίσια 

κατασκευής του έργου του θέματος: (ΠΙΝΑΚΑΣ)...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 33.030,19 με ΦΠΑ 24%, για την μετατόπιση 
υφιστάμενου δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στη γέφυρα Πλάκας και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και 
τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΜΡΝ7Λ9-ΣΔ3
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/669/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

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

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

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση της επαρχιακής οδού Ζωτικό – Λιβάδια – Σούλι και για 
την διευθέτηση των ομβρίων». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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 Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6109/23-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 940/23-04-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

6. Την υπ’ αριθ.   53735/2273  από 21-04-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

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

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

δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση της επαρχιακής 

οδού Ζωτικό-Λιβάδια-Σούλι και για την διευθέτηση των όμβριων». 

7.  Την από 21-04-2021 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 της επαρχιακής οδού Ζωτικό-Λιβάδια-Σούλι, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα 

που προκλήθηκαν κυρίως λόγω των τελευταίων έντονων βροχοπτώσεων, που επικράτησαν στην περιοχή. Θα 

γίνει αποκατάσταση των φθαρμένων τμημάτων κατά μήκος της οδού, καθώς και επένδυση με σκυρόδεμα της 

τάφρου διευθέτησης των ομβρίων.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου : «Προμήθεια υλικών για την 

αποκατάσταση της επαρχιακής οδού Ζωτικό-Λιβάδια-Σούλι και για την διευθέτηση των όμβριων», σε βάρος 

των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με 

Φ.Π.Α.).…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση της 
επαρχιακής οδού Ζωτικό – Λιβάδια – Σούλι και για την διευθέτηση των ομβρίων», βάσει της από 21-04-
2021 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην προμήθεια υλικών για την 
αποκατάσταση της επαρχιακής οδού Ζωτικό-Λιβάδια-Σούλι, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα 
προβλήματα που προκλήθηκαν, κυρίως λόγω των τελευταίων έντονων βροχοπτώσεων που επικράτησαν 
στην περιοχή, καθώς επίσης και αποκατάσταση των φθαρμένων τμημάτων κατά μήκος της οδού και 
επένδυση, με σκυρόδεμα, της τάφρου διευθέτησης των ομβρίων.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΜΡΝ7Λ9-ΣΔ3
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/670/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση φθορών και βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου από Ζαγόρι προς το 
Πωγώνι (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 6246/22-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 942/23-04-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

6. Την υπ’ αριθ.   53738/2275   από   21-04-2021   απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το 

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

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

δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: «Αποκατάσταση φθορών και βελτίωση βατότητας οδικού 

δικτύου από Ζαγόρι προς το Πωγώνι (παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από  22-04-2021 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  αποκατάστασης βατότητας 

του οδικού δικτύου που συνδέει το Δήμο Ζαγορίου με το Πωγώνι, όπου θα πραγματοποιηθούν εργασίες 

αποκατάστασης πρανών, άρσης καταπτώσεων κα καθαρισμού τάφρων στο κυρίως οδικό δίκτυο. Επίσης θα 

γίνουν εργασίες αποκατάστασης βατότητας και σε χωμάτινους οδούς για την εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων 

και των παραγωγών της περιοχής.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Αποκατάσταση φθορών και 

βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου από Ζαγόρι προς το Πωγώνι  (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των 

πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001,  προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.).…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση φθορών και βελτίωση βατότητας 
οδικού δικτύου από Ζαγόρι προς το Πωγώνι (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 22-04-2021 τεχνικής 
έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες για την αποκατάσταση βατότητας του 
οδικού δικτύου που συνδέει το Ζαγόρι με το Πωγώνι, ήτοι εργασίες αποκατάστασης πρανών, άρσης 
καταπτώσεων και καθαρισμού τάφρων στο κυρίως οδικό δίκτυο, καθώς επίσης και εργασίες 
αποκατάστασης βατότητας και σε χωμάτινους οδούς για την εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων και των 
παραγωγών της περιοχής. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΜΡΝ7Λ9-ΣΔ3
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/671/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

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

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

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης και τοποθέτηση ογκόλιθων για την προστασία οδικού 
δικτύου και κοινόχρηστων εγκαταστάσεων από την θάλασσα στα όρια της Πρέβεζας (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 

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 6249/22-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 945/23-04-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

6. Την υπ’ αριθ.   53736/2274  από   21-04-2021   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  και τοποθέτηση ογκόλιθων για την 

προστασία οδικού δικτύου και κοινόχρηστων εγκαταστάσεων από την θάλασσα στα όρια της  Πρέβεζας 

(παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από  22-04-2021 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   τοποθέτησης ογκόλιθων 

σε τμήμα του οδικού δικτύου από Πρέβεζα προς Ηγουμενίτσα, όπου η θάλασσα δημιουργεί προβλήματα στο 

οδικό δίκτυο, καθώς επίσης και σε τμήματα του βραχίονα από το καταφύγια αλιευτικά τα οποία παρουσιάζουν 

προβλήματα, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η μετακίνηση των επαγγελματιών της αλιείας.  

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

τοποθέτηση ογκόλιθων για την προστασία οδικού δικτύου και κοινόχρηστων εγκαταστάσεων από την θάλασσα 

στα όρια της  Πρέβεζας   (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  

2020ΕΠ53000001,  προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.).…». 

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

Αποφασίζει 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 και τοποθέτηση 
ογκόλιθων για την προστασία οδικού δικτύου και κοινόχρηστων εγκαταστάσεων από την θάλασσα στα 
όρια της Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 22-04-2021 τεχνικής έκθεσης όπως 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
δεδομένου ότι αφορά σε εργασίες τοποθέτησης ογκόλιθων σε τμήμα του οδικού δικτύου από Πρέβεζα 
προς Ηγουμενίτσα, όπου η θάλασσα δημιουργεί προβλήματα στο οδικό δίκτυο, καθώς επίσης και σε 
τμήματα του βραχίονα από το καταφύγια αλιευτικά τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα, καθιστώντας τη 
μετακίνηση των επαγγελματιών της αλιείας, αδύνατη. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΜΡΝ7Λ9-ΣΔ3
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/672/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος. 

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

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

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση του από 23-04-2021 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 της επαρχιακής οδού από Ε.Ο Ιωαννίνων 
- Κοζάνης έως Πύργο Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 37.000,00 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 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 6/304/26-02-2021 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 υλοποίηση του υποέργου «Άμεση αποκατάσταση 
βατότητας της επαρχιακής οδού από Ε.Ο Ιωαννίνων - Κοζάνης έως Πύργο Δήμου 
Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 37.000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 20917/2385/2021 
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 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. 2736/22-02-2021 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. 5117/23-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
947/23-04-2021 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 «ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ», 
με ποσοστό έκπτωσης 12,00% και συνολικό ποσό € 26.258,07 προ Φ.Π.Α. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 23-04-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 18-03-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της αριθμ. 32946/3763/10-03-2021 
Πρόσκλησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της, Π.Ε. Ιωαννίνων και λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 6/304/26-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για 
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας της 
επαρχιακής οδού από Ε.Ο Ιωαννίνων - Κοζάνης έως Πύργο Δήμου Κόνιτσας», 
προϋπολογισμού € 37.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού 
και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,  
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το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην 
αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια 
της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΡΑΠΤΗΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΓΓΕΛΟΥ» β) «ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΠΥΡ.» και γ) «ΤΖΟΒΑΡΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του 
δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και της πληρότητας των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών 
προσφορών, και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά 
μειοδοσίας, βάσει της 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 «ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» 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 «ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ», με ποσοστό έκπτωσης 12,00% και συνολικό ποσό € 26.258,07 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 της επαρχιακής οδού από 
Ε.Ο Ιωαννίνων - Κοζάνης έως Πύργο Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 37.000,00 με ΦΠΑ, 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ», με ποσοστό 
έκπτωσης 12,00% και συνολικό ποσό € 26.258,07 προ Φ.Π.Α. και  

 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΤΖΟΒΑΡΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στο ποσό των € 26.258,07 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». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. 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 της επαρχιακής οδού από Ε.Ο 

Ιωαννίνων – Κοζάνης έως Πύργο δήμου Κόνιτσας.», προϋπολογισμού 37.000,00€ με 

ΦΠΑ. 

 
   Στα Ιωάννινα, την 18 Μαρτίου 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. Κωνσταντίνος Μπότης, ΠΕ Πολιτικός 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:ΩΟΚΗ7Λ9-ΞΥΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου περί συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμών 

- Την υπ. αριθ. 20823/735/16-02-2021 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.6/304/26-02-2021 (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 της επαρχιακής οδού από Ε.Ο Ιωαννίνων – Κοζάνης 

έως Πύργο δήμου Κόνιτσας». 

- Το με Αρ. Πρωτ. 32946/3763/10-03-2021 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. 33129/3785/10-03-2021 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.:36730/4187/18.03.2021, 36732/4188/18.03.2021, 36734/4189/18.03.2021) 

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 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΓΓΕΛΟΥ 2η 28.346,77€ 5,00% 

2 ΠΑΠΑÏΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του 
ΣΠΥΡ 

3η 28.943,55€ 3,00% 

3 ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1η 26.556,45€ 11,00% 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής 

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

και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με τις αναγκαίες 
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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 ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3η 26.556,45€  11,00% 

2ος ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΓΓΕΛΟΥ 1η 28.346,77€ 5,00% 

3ος ΠΑΠΑÏΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΠΥΡ 2η 28.943,55€ 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. (36734/4189/18.03.2021) σχετ (36732/4188/18.03.2021, 

36730/4187/18.03.2021) 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 11% σε 12% 

υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την υπ’αρ. (38948/4449/23.03.2021) 

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 ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3η 26.258,07€ 12,00% 

2ος ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΓΓΕΛΟΥ 1η 28.346,77€ 5,00% 

3ος ΠΑΠΑÏΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΠΥΡ 2η 28.943,55€ 3,00% 

 

Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα 
«ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ», με ποσοστό έκπτωσης Εεν.: 12,00%, συνολικό 
ποσό προ Φ.Π.Α: 26.258,07€ και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.  

Ο παραπάνω προσωρινός μειοδότης υπέβαλε τα δικαιολογητικά 
(αρ.πρωτ.44715/5117/05-04-2021), σε συνέχεια του (38948/4449/29.03.2021) 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 23.04.2021 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 «ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ», με ποσοστό έκπτωσης 12,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: 26.258,07€ και 
εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.  

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό. 
 

Ιωάννινα 23.04.2021 

Η  Επιτροπή Διαγωνισμού 

Ο Πρόεδρος 

 

Ιωάννης Μάμαλης 

Τα μέλη 

 

 

Κωνσταντίνος Γκεσούλης 

 

Κωνσταντίνος Μπότης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/673/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος. 

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

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

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποκατάσταση των βλαβών που 
προκλήθηκαν στο έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 33ης επαρχιακής οδού 
Δελβινάκι – Πωγωνιανή», αναδόχου «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», βάσει του από 09-04-
2021 Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρα βία. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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/
ΑΔΑ: ΨΜΡΝ7Λ9-ΣΔ3



-41- 
 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 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 αριθμ. πρωτ. 6101/21-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
923/21-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποκατάσταση των βλαβών που προκλήθηκαν στο 
έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 33ης επαρχιακής οδού Δελβινάκι – Πωγωνιανή», 
αναδόχου «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», βάσει του από 09-04-2021 Πρωτοκόλλου 
Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρα βία. 

Στο συνημμένο στην εισήγηση, από 09-04-2021 Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών, 
αναφέρονται τα εξής: 

«… Στα Ιωάννινα σήμερα 09-04-2021, ημέρα Παρασκευή, οι υπογράφοντες: 

1. Κωνσταντίνος Έξαρχος, Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ιωαννίνων  

2. Ελένη Δημουλά, Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ιωαννίνων  

3. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ιωαννίνων  

που αποτελούν την επιτροπή διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία για το έργο «Αποκατάσταση 33ης 

επαρχιακής οδού Δελβινάκι – Πωγωνιανή», αναδόχου ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, η οποία ορίστηκε με 

την αριθ. πρωτ. 41204/4703/31-3-2021 απόφαση του Αν. Προϊσταμένου της Δ.Τ.Ε., αφού πήγε στον τόπο του 

έργου παρουσία εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας, κ. Παναγιώτη Γκάσιο και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την από 26-3-2021 δήλωση του αναδόχου. 

2. Την υπ’ αριθ. 40435/4619/29-3-2021 αναφορά της Αν. Προϊστ. Τ.Σ.Ε. προς την Δ/νση Τεχνικών Έργων της 

Π.Ε. Ιωαννίνων. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

4. Το φάκελο του έργου, από τον οποίο προκύπτει ότι το έργο με συνολικό προϋπολογισμό 74.000,00€ 
δημοπρατήθηκε στις 1-2-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και μειοδότης αναδείχθηκε η 

«ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» προσφέροντας μέση έκπτωση 66%, δηλαδή 20.290,32€  χωρίς Φ.Π.Α. Η 

έγκριση του πρακτικού της επιτροπής  έγινε με την αριθ. 28/1687/14-8-2018 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. Η σύμβαση υπογράφηκε την 8-11-2018. 

5. Την από 1-10-2019 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών της Αναπλ. Προϊσταμένης Τ.Σ.Ε. από την οποία 

προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε την 8-9-2019. 
6. Την αριθ. 34524/3063/5-3-2020 απόφαση έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου του 

θέματος. 

διαπίστωσε τα εξής: 

Λόγω του μεταχρωματικού έλκους των πλατάνων που υπάρχουν στα ανάντι του έργου πάρα πολλοί κορμοί 

ξερών δένδρων βρέθηκαν εντός της κοίτης του ποταμού Κουβαρά. Αποτέλεσμα του παραπάνω γεγονότος ήταν 

πάρα πολύ μεγάλος όγκος αυτών των ξερών κορμών να μεταφερθούν με τις μεγάλες ποσότητες νερού που 

κύλισαν κατά τους δύο πρώτους μήνες, Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2021, και με μεγάλη δύναμη να πέσουν 

πάνω στην κατασκευή με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν τα παρακάτω αναφερόμενα προβλήματα, πράγμα 

για το οποίο η κατασκευή των συρματοκιβωτίων δεν είχε υπολογιστεί.  Έγινε σταδιακή υποσκαφή του τοίχου 

αντιστήριξης από σαρζανέτ. Επιπροσθέτως η ύπαρξη κορμών δέντρων όπισθεν της κατασκευής (Φωτ.4) 

καταδεικνύει ότι, σε κάποια από τις έντονες βροχοπτώσεις του τελευταίου διαστήματος, το νερό πέρασε και 

πίσω από τον τοίχο αντιστήριξης (άνοδος στάθμης υδάτων κατά 3-4 μέτρα). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την 

άσκηση έντονης πίεσης με φορά από την πλάτη της κατασκευής προς την κοίτη του ποταμού. Το γεγονός αυτό 
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σε συνδυασμό με την υποσκαφή που προαναφέρθηκε οδήγησε αρκετά συρματοκιβώτια σε ανατροπή (Φωτ. 

2,6,7). Εν συνεχεία  στο τμήμα όπου η κατασκευή είναι χαμηλότερη (2 μέτρα ύψος με 3m3/μμ, δηλαδή 2 

συρματοκιβώτια στη βάση και 1 στην κορυφή), η ανατροπή των μπροστινών συρματοκιβωτίων είχε ως 

αποτέλεσμα να συμπαρασυρθούν και τα υπόλοιπα (λόγω ένωσης μεταξύ τους) και να καταστραφεί ολοσχερώς 

ο τοίχος για μήκος περίπου 12 μέτρων (Φωτ. 5). 

Στο τμήμα της μεγάλης κατασκευής (10m3/μμ, 4 κιβώτια στην πρώτη σειρά, 3 στην δεύτερη, 2 στην  Τρίτη 

και 1 στην τέταρτη), από το σημείο που ενώνεται με τον μικρό τοίχο και μέχρι το τσιμέντο που έχει διαστρωθεί 

για τη διευθέτηση της ροής του καθέτου ρέματος που έρχεται από την πλευρά της επαρχιακής οδού, έχει 

ανατραπεί μερικώς η μπροστινή κάτω σειρά από συρματοκιβώτια σε μήκος περίπου 12 μέτρων (1m3/μμ). 

Όπως φαίνεται και στο φωτογραφικό αρχείο η ανατροπή έχει δημιουργήσει ένα χάσμα μεταξύ της μπροστινής 

σειράς και της υπόλοιπης κατασκευής που είναι ευάλωτο στη ροή του νερού και φερτών υλικών, που πιθανόν 

να προκαλέσει σε βάθος χρόνου μεγαλύτερη ζημιά. (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

Προτείνονται τα εξής μέτρα για την επιδιόρθωση της κατασκευής 

 Εκσκαφή και τοποθέτηση εντός της κοίτης του ποταμού διπλής σειράς συρματοκιβωτίων (2κ.μ./μ.μ.), με 

στόχο την αποτροπή της υποσκαφής της υπάρχουσας κατασκευής από τη ροή του ποταμού, σε μήκος 

περίπου 50 μέτρων. Επάνω στην προαναφερθείσα κατασκευή θα τοποθετηθεί μονή σειρά 

συρματοκιβωτίων (1κ.μ./μ.μ.)  

 Καθαίρεση των κατεστραμμένων συρματοκιβωτίων και τοποθέτηση νέων, για όγκο περίπου 50 κυβικά 

μέτρα. 

 Πιθανή επίστρωση διαφόρων σημείων με σκυρόδεμα, για περαιτέρω προστασία έναντι διάβρωσης 

τμημάτων της κατασκευής από τη ροή του ποταμού. 

Επειδή το έργο έχει τελειώσει και οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις έχουν απομακρυνθεί, σύμφωνα με την παρ.6 

του άρθρου 157 του Ν.4412/2016, προτείνουμε να εφαρμοστεί έκπτωση 40% στις τιμές μονάδας για την 

εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης.  

Προϋπολογισμός αποκατάστασης ζημιών 

A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. 
Μον. 
Μέτρ. 

Κωδικός Ποσότητα Τιμή 
Δαπάνη                     

Μερική ( € ) Ολική ( € ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ                   
1 Διαπλάτυνση και εκβάθυνση ρεμάτων.    

(m3) 
1 m3 ΝΑΟΔΟ Α\ 

Α-28 
1000 2,45 2.450,00   

    Άθροισμα Εργασιών :             2.450,00   
    Έκπτωση (%)         40,00% -980,00   

    Σύνολο :            1.470,00 1.470,00 
  2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ                   

1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και 
τάφρων πλάτους μέχρι και 3,00 m    

2 m3 ΝΑΟΔΟ Α\Β-
01 

130 4,00 520,00   

2 Προμήθεια συρματοπλέγματος και 
συρμάτων συρματοκιβωτίων με απλό 
γαλβάνισμα 

3 Kg ΝΑΟΔΟ Α\Β-
65.1.1 

2300 2,70 6.210,00   

3 Κατασκευή φατνών 4 m2 ΝΑΟΔΟ Α\Β-
65.2 

1100 2,50 2.750,00   

4 Πλήρωση φατνών 5 m3 ΝΑΟΔΟ Α\Β-
65.3 

200 18,25 3.650,00   

5 Μεταβατικά επιχώματα  (από κοκκώδη 
υλικά) τεχνικών έργων και επιχώματα 
ζώνης αγωγών 

6 m3 ΝΑΟΔΟ Α\Β-
04.2 

100 12,55 1.255,00   

6 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων 
τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με 
σκυρόδεμα C20/25 

7 m3 ΝΑΟΔΟ Α\Β-
29.4.1 

15 104,00 1.560,00   

    Άθροισμα Εργασιών :             15.945,00   
    Έκπτωση (%)         40,00% -6.378,00   

    Σύνολο :            9.567,00 9.567,00 
                      
    Άθροισμα Εργασιών :               11.037,00 
                      
    Γ.Ε & Ο.Ε (%)         18,00% 3.093,61 1.986,66 
                      
  Σύνολο              13.023,66 
  Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%               3.125,68 
  Γενικό Σύνολο             16.149,34 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι δεν υπάρχει ευθύνη του αναδόχου, αλλά ούτε και μπορούσε να 

υπάρχει πρόνοια για κάποιο τέτοιο φαινόμενο. Ούτε προκύπτει κακοτεχνία ή παράλειψη εκ μέρους του 

αναδόχου που θα μπορούσε να αποτρέψει την εκδήλωση του ανωτέρω φαινομένου.  

Η δαπάνη αποκατάστασης των ζημιών που προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα ανέρχεται στο ποσό των 

16.194,34 € …..». 
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7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 16.194,34 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για την αποκατάσταση των βλαβών που προκλήθηκαν 
στο έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 33ης επαρχιακής οδού Δελβινάκι – Πωγωνιανή», 
αναδόχου «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», βάσει του από 09-04-2021 Πρωτοκόλλου 
Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρα βία, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 49338/5611/13-
04-2021 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. 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. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/674/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

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

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

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών για ιδρύματα και 
παραμεθόρια φυλάκια της 8ης Μεραρχίας, λόγω της εορτής του Πάσχα. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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 Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 437/20-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
916/20-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης 1.300 €, πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη των εξόδων αγοράς κουλουριών, τσουρεκιών, αυγών 
και αρνιών, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου έτους 2021, Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0845. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.300,00 πλέον ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος 
των εγκεκριμένων πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 
έτους 2021, για την προμήθεια ειδών (κουλουριών, τσουρεκιών, αυγών και αρνιών) για ιδρύματα και 
παραμεθόρια φυλάκια της 8ης Μεραρχίας, λόγω της εορτής του Πάσχα, σύμφωνα με την σχετική, αριθμ. 
πρωτ. 437/20-04-2021 εισήγηση του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής: 

«… Κάθε χρόνο ο Περιφερειάρχης Ηπείρου με τη συνοδεία του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων 

επισκέπτεται ιδρύματα της περιοχής μας και στρατιωτικά φυλάκια και δίνει, ως ελάχιστο δείγμα προσφοράς, 

παραδοσιακά κουλούρια, τσουρέκια, πασχαλινά αυγά και αρνιά ενόψει της εορτής του Πάσχα. 

Για δεύτερη χρονιά και φέτος, λόγω κορονοϊού, η συγκεκριμένη δραστηριότητα, που γίνεται κάθε χρόνο 

εθιμοτυπικά συνεχίζοντας την παράδοση πολλών ετών για τους συνανθρώπους μας, που ζουν σε ιδρύματα ή 

υπηρετούν σε φυλάκια ως στρατιώτες και  που δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή, της προμήθειας παραδοσιακών 

πασχαλινών εδεσμάτων, θα γίνει με αποστολή των ειδών. 

Μια τέτοιου είδους δραστηριότητα όταν εντάσσεται στο πλαίσιο της συνέχισης της εθιμοτυπικής παράδοσης και 

εμπίπτει στις δαπάνες των δημοσίων σχέσεων, τότε η Περιφέρεια Ηπείρου κρίνει απαραίτητη τη συμμετοχή της σε 

τέτοιου είδους δράσεις που σχετίζονται με την εθιμοτυπία και την κοινωνική προσφορά. 

Κατόπιν αυτού παρακαλούμε να εγκρίνετε την πίστωση 1.300 €, πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη των εξόδων της 

δραστηριότητας αυτής, που θα περιλαμβάνει αγορά κουλουριών, τσουρεκιών, αυγών και αρνιών, η οποία θα 

βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2021, Ειδ.φορέας:072, 

ΚΑΕ:0845. …». 

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΜΡΝ7Λ9-ΣΔ3
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/675/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

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

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

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τον εορτασμό των Εθνικών Αγώνων και της 
Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού στην έδρα 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/
ΑΔΑ: ΨΜΡΝ7Λ9-ΣΔ3
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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 Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 456/23-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
950/23-04-2021 στον φάκελο  εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, της εκδήλωσης εορτασμού των Εθνικών Αγώνων και της 
Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού που θα γίνει, βάσει του προγράμματος, στις 
9 Μαΐου 2021 καθώς και την έγκριση δαπάνης 700,00 € πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη των εξόδων 
διοργάνωσης η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου έτους 2021, Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0845. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει την διοργάνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου, της εκδήλωσης εορτασμού των  Εθνικών Αγώνων 
και της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού που θα πραγματοποιηθεί, βάσει του 
προγράμματος, στις 9 Μαΐου 2021 και περιλαμβάνει στην πόλη των Ιωαννίνων, δοξολογία, 
επιμνημόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων. Η 9η  Μαΐου είναι η ημέρα λήξης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
και έχει καθιερωθεί ως ημέρα πανελλαδικού εορτασμού των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής 
Αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού, για την έμπρακτη απόδοση της οφειλόμενης από το 
Έθνος τιμής, προς τους πολεμιστές, τους αγωνιστές, τους νεκρούς και τα θύματα του ιερού αγώνα και 
της Εθνικής Αντίστασης 1941-1944 του ελληνικού λαού εναντίον των εχθρικών στρατευμάτων κατοχής. 

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται βάσει του άρθρου 4 παραγρ. 1 
του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α/8-4-1999) της καθιέρωσης της συγκεκριμένης ημέρας ως επετείου για τον 
εορτασμό της Ημέρας Λήξης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και της  απόφασης του Υπουργείου 
Εσωτερικών και κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι  επιβάλλεται από τους κανόνες εθιμοτυπίας και 
δημοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 700,00 πλέον ΦΠΑ, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, 
σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 0845 του τακτικού προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2021, για την κάλυψη των εξόδων της ανωτέρω διοργάνωσης, που 
περιλαμβάνουν έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, αγορά στεφάνων – ανθέων και κεράσματος. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΜΡΝ7Λ9-ΣΔ3



-48- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/676/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

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

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

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση διενέργειας 6μηνης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (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: ΨΜΡΝ7Λ9-ΣΔ3
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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 της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4431/20-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 915/20-04-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 
«… Σας γνωρίζουμε ότι η ΦΑΚΑ Ελπίδα του Κων/νου, σπουδαστής του ΤΕΙ  Ανατολικής  Μακεδονίας  

Θράκης  – Τμήμα Δασοπονίας  & Διαχείρισης  Φυσικού Περιβάλλοντος, κατέθεσε  στην  υπηρεσία μας   την  

08 - 04  2021  αίτηση  με  την  οποία  ζητάει να  πραγματοποιήσει  την  πρακτική της   άσκηση   το  χρονικό  

διάστημα  από 17 –05– 2021 έως  16 –11  -2021 για την  απόκτηση του πτυχίου της. Συνημμένα  προσκόμισε   

βεβαίωση  έγκρισης  πρακτικής  άσκησης του  ΤΕΙ  Ανατολικής  Μακεδονίας  Θράκης  /Διεθνές  Πανεπιστήμιο  

της  Ελλάδος. Με την αριθμ Ζ1 / 136036/ 24-8-2016 (ΦΕΚ  2914/τ.Β/ 13-9-2016) Κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας & 

Θρησκευμάτων  εγκρίθηκαν στη Περιφέρεια  Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων  ( 10 ) Δέκα   θέσεις  για  πρακτική  

άσκηση  σπουδαστών  ΤΕΙ  διαφόρων  ειδικοτήτων. Η δαπάνη  για  την  πρακτική άσκηση  της ανωτέρω 

αναφερομένης σπουδάστριας ανέρχεται  στο  ποσό  #  1.056,48 ευρώ #  πλέον  εργοδοτικής  εισφοράς  για την  

κάλυψη  των   αμοιβής  τους, για τα προαναφερόμενα  χρονικά  διάστημα αντίστοιχα  από ( ήτοι  μηνιαία 

δαπάνη  176,08 Ευρώ πλέον εργοδοτική εισφορά ) σε  βάρος  των  πιστώσεων του  Προϋπολογισμού  

Περιφέρειας  …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη διενέργεια πρακτικής άσκησης, σε Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, της ΦΑΚΑ ΕΛΠΙΔΑΣ του Κων/νου, σπουδάστριας του ΤΕΙ  Ανατολικής Μακεδονίας  
Θράκης  – Τμήμα Δασοπονίας  & Διαχείρισης  Φυσικού Περιβάλλοντος, για το χρονικό διάστημα από 17-
05-2021 μέχρι 16-11-2021 για  την  απόκτηση του πτυχίου  της.  

Η δαπάνη για την αμοιβή της ανωτέρω σπουδάστριας, για το χρονικό διάστημα από 17-05-2021 μέχρι 
16-11-2021, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1.056,48 € πλέον εργοδοτικής εισφοράς (ήτοι μηνιαία 
δαπάνη 176,08 € πλέον εργοδοτικής εισφοράς 10,11 €), θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 
0385 και 0291, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων έτους 
2021, σύμφωνα με τις με α/α 21 και αρ. πρωτ. 451/42/04-01-2021 και α/α 26 και αρ. πρωτ. 457/47/04-
01-2021 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες καταχωρήθηκαν με α/α 21 και 26 αντίστοιχα στο 
βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. 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. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/678/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος. 

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

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

ΘΕΜΑ 21ο 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016).    

5. Το αριθμ. πρωτ. 3782/16-03-2021 έγγραφο του Δήμου Ζίτσας (συνημμένο με αρ. πρωτ. 
608/17-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), περί έγκρισης σύναψης Σύμβασης 
Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με την Περιφέρεια Ηπείρου, για την διάθεση ενός (1) υπαλλήλου 
με ειδικότητα δασολόγου από την Περιφέρεια Ηπείρου, για την εκπόνηση της Μελέτης 
Διάνοιξης Δασικού Δρόμου Γ΄ Κατηγορίας προς τη κεντρική δεξαμενή της Κοινότητας 
Φωτεινού», προκειμένου το έργο με τίτλο «Αντικατάσταση Εξωτερικού Υδραγωγείου και 
Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Δ.Ε. Μολοσσών Δήμου Ζίτσας», να αδειοδοτηθεί 
από το Δασαρχείο Ιωαννίνων (σχετ. έγγραφο με αρ. πρωτ. 113569/15.09.2020 του 
Δασαρχείου Ιωαννίνων). 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 948/23-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 948/23-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Προς  την Περιφέρεια Ηπείρου, υποβλήθηκε, εκ μέρους του Δήμου Ζίτσας με το υπ΄αριθμ. Πρωτ. 3782/16-03-

2021 έγγραφό του, αίτημα για τη διάθεση υπαλλήλου της  Περιφέρειας  Ηπείρου ειδικότητας  Δασολόγου   για 

την σύνταξη μελέτης με τίτλο: « Μελέτη Διάνοιξης Δασικού Δρόμου Γ΄ Κατηγορίας προς τη κεντρική 

δεξαμενή Φωτεινού» της Δ.Ε. Μολοσσών.  

Όπως  προκύπτει από την υπ.αριθμ.134/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Ζίτσας, το ως 

άνω αίτημα έχει ως ουσιαστική βάση το ότι στο Δήμο Ζίτσας υφίσταται έλλειψη κατάλληλου τεχνικού 

προσωπικού (υπαλλήλου με ειδικότητα δασολόγου) ώστε να προβεί στην σύνταξη μελετών, στα πλαίσια 

υλοποίησης των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί από το Δήμο Ζίτσας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του  άρθρου 99 «Συμβάσεις 

διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας» του Ν.3852/2010  (Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας παρακαλούμε  

να αποφασίσετε για :  

Την έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και  του Δήμου 

Ζίτσας επί του ανωτέρω περιγραφόμενου αιτήματος. 

Την έγκριση των όρων της εν λόγω Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο 

σχετικό επισυναπτόμενο κείμενο. 

Το προσωπικό που θα διατεθεί είναι: 

• Η Κα Αθηνά Ροντογιάννη ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων) με βαθμό , υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής 

Οικονομίας Περιφέρειας Ηπείρου.. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει την σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου 
και του Δήμου Ζίτσας, με σκοπό την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Ζίτσας, με τη διάθεση 
υπαλλήλου με ειδικότητα δασολόγου, για την σύνταξη επίβλεψη και παραλαβή μελέτης, 
δεδομένης της έλλειψης κατάλληλου τεχνικού προσωπικού στον Δήμο και  
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εγκρίνει τους όρους της Σύμβασης, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.6) 
αριθμ. πρωτ. 948/23-04-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
Σχέδιο. 

Συγκεκριμένα, σκοπός της ως άνω Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας, είναι η τεχνική 
υποστήριξη του Δήμου Ζίτσας από ειδικευμένο προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου 
(δασολόγο), για την σύνταξη επίβλεψη και παραλαβή της Μελέτης Διάνοιξης Δασικού Δρόμου 
Γ΄ Κατηγορίας προς τη κεντρική δεξαμενή Φωτεινού της Δ.Ε. Μολοσσών, προκειμένου το έργο 
με τίτλο «Αντικατάσταση Εξωτερικού Υδραγωγείου και Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης 
Οικισμών Δ.Ε. Μολοσσών Δήμου Ζίτσας», να αδειοδοτηθεί από το Δασαρχείο Ιωαννίνων. 

 Το ειδικευμένο προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου που διατίθεται για την τεχνική υποστήριξη 
του Δήμου Ζίτσας είναι η κα Αθηνά Ροντογιάννη, ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων), υπάλληλος 
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. 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. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/679/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος. 

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

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

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην 
Αθήνα, στις 06-05-2021, προκειμένου να παρευρεθεί σε συναντήσεις στη Γενική 
Γραμματεία Υποδομών και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 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. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 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 του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 428/22-04-2021 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 929/22-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία 
η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. 
Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, στις 06-05-2021, προκειμένου να παρευρεθεί σε συναντήσεις 
στη Γενική Γραμματεία Υποδομών με θέμα: «έργα που εντάσσονται στο Π.Δ.Ε. στην περιοχή 
της Π. Ε. Άρτας» και έγκριση των σχετικών δαπανών.  

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, 
στις 06-05-2021, προκειμένου να παρευρεθεί σε συναντήσεις στη Γενική Γραμματεία Υποδομών 
με θέμα: «έργα που εντάσσονται στο Π.Δ.Ε. στην περιοχή της Π. Ε. Άρτας» και εγκρίνει τη 
δαπάνη συνολικού ποσού € 20,00 και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, για την κάλυψη των 
εξόδων ημερήσιας αποζημίωσης αυτού, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 072 & ΚΑΕ 0716 
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΜΡΝ7Λ9-ΣΔ3
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/680/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
55462/941/23-04-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος. 

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

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

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 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. 

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 1421/23-04-2021 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 939/23-04-2021 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. 

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, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

Ε.Φ. 072 /  

ΚΑΕ 

1 

Δαπάνη για επίδοση εγγράφων της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας με 

δικαστικό επιμελητή στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΕΦΑ Α.Ε. ΒΕΣΑΥ»  

τα οποία αφορούν διαδικασία επιβολής κυρώσεων λόγω παραβάσεων της 

Βιομηχανικής Νομοθεσίας. 

150,00€ 0894 

2 

Δαπάνη για έκδοση Χ.Ε.Π. στο όνομα Αμπελογιάννης Νικόλαος του 

Δημητρίου για πληρωμή ταχυδρομικών τελών   μηχανής γραμματοσήμανσης 

της Π.Ε. Άρτας. 

10.000,00€ 0823 

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΜΡΝ7Λ9-ΣΔ3



-57- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/681/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
55462/941/23-04-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος. 

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

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

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/14-04-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την 
υλοποίηση του υποέργου  της Π.Ε. Άρτας «Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή της 
Π.Ε. Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού € 30.000,00 με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 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), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του 
Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 2/107/20-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε: Α) 
η δαπάνη και η διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, συνολικού ποσού € 30.000,00 με ΦΠΑ, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2021», για 
την υλοποίηση του υποέργου «Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή της Π.Ε. Άρτας για 
το έτος 2021», η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α/2003) και 
επιπλέον περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες των Τομέων Γεωργίας και Υγείας της Περιφέρειας 
(άρθρο 186 του Ν. 3852/2010) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και Β) η διενέργεια 
συνοπτικού διαγωνισμού, καθώς και οι όροι της διακήρυξής του, για την ανάθεση υλοποίησης 
του υποέργου «Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή της Π.Ε. Άρτας για το έτος 2021», 
προϋπολογισμού 30.000,00 με ΦΠΑ με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 
Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

6. Την αριθμ. 8/406/09-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
Πρακτικό Ι/05-03-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικής 
προσφοράς και οικονομικής προσφοράς) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού, του θέματος, σύμφωνα με το οποίο: 

Α. Απορρίφθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα «Μαργέλου Σοφία» (ASPEN PEST 
SOLUTIONS), λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς και  

Β. Αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» Δ. ΛΙΑΚΟΣ – 
Α. ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε., με ποσό προσφοράς 19.998,75 € με Φ.Π.Α. η οποία προσκόμισε τα 
απαιτούμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά συμμετοχής, η τεχνική της προσφορά ήταν 
σύμφωνη με τις απαιτήσεις αυτής και η οικονομική της προσφορά έγινε αποδεκτή ως 
συμφέρουσα. 

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. 1421/23-04-2021 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 939/23-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.),  με την οποία η 
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του συνημμένου, αριθμ. ΙΙ/14-04-2021  Πρακτικού 
(αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής διεξαγωγής 
διαγωνισμών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, του αριθμ. οικ.370/03-02-2021 συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Άρτας και την κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού, για την 
υλοποίηση του έργου καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας για το έτος 
2021. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ/14-04-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών  κατακύρωσης) 
της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Άρτας, για την 
ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην 
περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας για το έτος 2021, προϋπολογισμού 30.000,00 € με 
Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και 
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τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2021», 
βάσει της αριθμ. οικ. 370/03-02-2021 διακήρυξης, 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, 
και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην αποσφράγιση, 
καταγραφή και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκόμισε ο προσωρινός 
μειοδότης του διαγωνισμού, εταιρεία «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» Δ. ΛΙΑΚΟΣ – Α. ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ 
Ο.Ε., που αναδείχθηκε βάσει του Πρακτικού Ι/05-03-2021 της Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 8/406/09-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά είχαν υποβληθεί 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση του 
διαγωνισμού στην εταιρεία «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» Δ. ΛΙΑΚΟΣ – Α. ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε., η 
οποία κατέθεσε προσφορά ποσού δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και 
εβδομήντα πέντε λεπτών (19.998,75 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Άρτας, για την 
ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην 
περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας για το έτος 2021, προϋπολογισμού 30.000,00 € με 
Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, 
βάσει της αριθμ. οικ. 370/03-02-2021 διακήρυξης,  

στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» Δ. ΛΙΑΚΟΣ – Α. ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε., η 
οποία προσκόμισε τα απαιτούμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά συμμετοχής, η τεχνική της 
προσφορά ήταν σύμφωνη με τις απαιτήσεις αυτής, και η οικονομική της προσφορά, ποσού 
19.998,75 € με ΦΠΑ, κρίθηκε αποδεκτή, σύμφωνα με το Πρακτικό Ι/05-03-2021 (αποσφράγιση και 
αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς)  της 
Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 8/406/09-03-2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισε ήταν πλήρη, 
σύμφωνα με το ανωτέρω, Πρακτικό ΙΙ/14-04-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας. 

 Εγκρίνει την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση του Προγράμματος 
καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας για το έτος 2021,  
στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» Δ. ΛΙΑΚΟΣ – Α. ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε., 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο ποσό των 
19.998,75 € με ΦΠΑ, και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
530 Ηπείρου με ΚΑ 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 
δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2021».  
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο    II  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

      Στην Άρτα 14/4/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε η ανωτέρω επιτροπή 

διεξαγωγής διαγωνισμών της Π.Ε. Άρτας που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 33/2170/11-12-

2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΤ7Λ9-ΥΒΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, 

προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της 

αριθ. οικ.370/3-2-2021 διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη αναδόχου (εργολάβου) εκτέλεσης του έργου καταπολέμησης κουνουπιών, για το έτος 

2021, στην περιοχή της Π.Ε. Άρτας.  

 

     Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

1) Γεώργιος Ψωμάς, Πρόεδρος 

2) Κωνσταντίνος Τζουμάκας, Μέλος 

3) Μαρία Γρύλλια, Μέλος, 

    άπαντες υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

       

      Η Επιτροπή διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη της τα κάτωθι:  

α) την ανωτέρω σχετική διακήρυξη του διαγωνισμού και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον 

εν λόγω διαγωνισμό,  

β) την αριθ. 8/406/9-3-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  

Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι/15-4-2020 αυτής, και  

γ) τα αριθ. 1064/29-3-2021 και οικ.1275/9-4-2021 έγγραφα του Τμήματος Προμηθειών 

της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, με τα οποία γνωστοποιήθηκε στον 

προσωρινό μειοδότη η υποβολή και η ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου «Δικαιολογητικά 

κατακύρωσης», αντίστοιχα. 

 

Παρέλαβε από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. 

Άρτας ένα σφραγισμένο φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και αφού διαπίστωσε την 

εμπρόθεσμη κατάθεση του από την εταιρεία «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» Δ. ΛΙΑΚΟΣ – 

Α. ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε. τον αποσφράγισε και μονόγραψε τα περιεχόμενα δικαιολογητικά. Στη 

συνέχεια, προέβη στον λεπτομερή έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης 

και διαπίστωσε ότι είχαν υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη, και 

ακολούθως τα κατέγραψε στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 

α/α Δικαιολογητικά κατακύρωσης ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ΝΑΙ 

Β. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν σε 

πτώχευση ή σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστολής 

επιχειρηματικής δραστηριότητας ή οποιασδήποτε 

ανάλογης κατάστασης που προβλέπεται από 

εθνικές διατάξεις νόμου 

ΝΑΙ 
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Γ. 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά 

περίπτωση αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι 

είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

[πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη της, 

όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές 

προσωπικό(κυρίας και επικουρικής ασφάλισης)] 

και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.  

ΝΑΙ 
 

Δ. 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, µε το 

οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. 

ΝΑΙ 

Ε. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΑΙ 

ΣΤ. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΑΙ 

 

 

  Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή 

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

          την κατακύρωση του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου 

εκτέλεσης του έργου Καταπολέμηση κουνουπιών για το έτος 2021 στην περιοχή της 

Περιφερειακής Ενότητας Άρτας στην εταιρεία 

 

«ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» Δ. ΛΙΑΚΟΣ – Α. ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε. 

 

η οποία κατέθεσε προσφορά ποσού δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα 

οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (19.998,75 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

     Το Πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα, υπογράφηκε από τα μέλη της 

επιτροπής και παραδόθηκε στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της 

Π.Ε. Άρτας μαζί με τους σχετικούς φάκελους του διαγωνισμού και των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες. 

 

Άρτα   14/4/2021 

                                                                   Η Επιτροπή 

 

      Γεώργιος Ψωμάς 

 

 

           

     Κωνσταντίνος Τζουμάκας 

 

 

 

Μαρία Γρύλλια     
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/682/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

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

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

ΘΕΜΑ 25ο 

Έγκριση του Πρακτικού Ι/14-04-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικής και οικονομικής προσφοράς) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο, ενός (1) καινούργιου 
πετρελαιοκίνητου επιβατικού αυτοκίνητου, τύπου SUV 4Χ4, πεντάθυρου, πέντε (5) θέσεων, 
κυλινδρισμού κινητήρα  έως 1.800 c.m3, για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού € 
35.000,00 με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 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. 12/675/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
δαπάνη και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 35.000,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια επιβατικού 
αυτοκινήτου για τις ανάγκες της ΠΕ Άρτας, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 
071.9779.01.023.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2020. 

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

7. Την με α/α 462 & αριθμ. πρωτ. 251/20-01-2021 (ΑΔΑ:ΨΔ527Λ9-ΖΕΒ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης (δέσμευση πίστωσης) για την πραγματοποίηση της δαπάνης, σε βάρος των πιστώσεων 
του ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2021, 
καταχωρημένη με α/α 399 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

8. Την αριθμ. 9/466/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Άρτας, και καταρτίσθηκε η διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την 
συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την 
προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο, ενός (1) καινούργιου πετρελαιοκίνητου επιβατικού αυτοκίνητου, 
τύπου SUV 4Χ4, πεντάθυρου, πέντε (5) θέσεων, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.800 c.m3,  για τις 
υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της 
Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 35.000,00 € με Φ.Π.Α. 

βάσει της αρ. πρωτ. 17455/15.02.2021 (ΑΔΑ: 62Θ5ΟΡ1Γ-Κ1Τ) απόφασης της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, περί έγκρισης αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο, οχήματος, 
για την κάλυψη αναγκών της Π.Ε. Άρτας, και του αριθμ. πρωτ. 20156/02-02-2021 εγγράφου του 
Τμήματος Πολιτικής και Εποπτείας Κρατικών Αυτοκινήτων της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών 
& Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με την «Έγκριση εξαίρεσης αυτοκινήτου 
της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας από το ανώτατο όριο κυλινδρισμού μηχανής». 

Η ως άνω προκαλούμενη δαπάνη για τη διενέργεια του διαγωνισμού, θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9779.01.023.01, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 
2021, σύμφωνα με την αριθμ. 12/675/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την με 
α/α 462 & αριθμ. πρωτ. 251/20-01-2021 (ΑΔΑ:ΨΔ527Λ9-ΖΕΒ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 
καταχωρημένη με α/α 399 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

9. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1421/23-04-2021 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 939/23-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία 
εισηγείται την «Έγκριση του αριθ. Ι/14-04-2021 Πρακτικού (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 

συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς και οικονομικής Προσφοράς) της Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών και 

διαδικασιών διαπραγμάτευσης, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για την  ανάθεση προμηθειών, 

υπηρεσιών και εργασιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, του αριθμ. 600/30-03-2021 συνοπτικού 

διαγωνισμού της Π.Ε. Άρτας, για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) 

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ».». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει το Πρακτικό Ι/14-04-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικής 
και οικονομικής προσφοράς) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, με 
κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής, βάσει της αριθ. πρωτ. 600/30-03-2021 διακήρυξης, για την προμήθεια από το ελεύθερο 
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εμπόριο, ενός (1) καινούργιου πετρελαιοκίνητου επιβατικού  αυτοκίνητου, τύπου SUV 4Χ4, πεντάθυρου, 
πέντε (5) θέσεων, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.800 c.m3, για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, 
προϋπολογισμού € 35.000,00 με Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9779.01.023.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2021,  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτής, και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην αποσφράγιση των 
φακέλων της μοναδικής προσφοράς που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι της εταιρείας «Κ. 
ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» (9ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αθηνών). 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη σε λεπτομερή έλεγχο των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών συμμετοχής και τα κατέγραψε στον σχετικό πίνακα και στη συνέχεια προχώρησε στην 
καταγραφή, αξιολόγηση και βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς της ανωτέρω συμμετέχουσας 
εταιρείας και κατέγραψε τις διαπιστώσεις της στον σχετικό Πίνακα του Πρακτικού, βάσει του οποίου και 
σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης, το προσφερόμενο όχημα HYUNDAI TUCSON PREMIUM – 
7DCT, έλαβε βαθμολογία 109,83%.  

Ακολούθως, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου της 
Οικονομικής Προσφοράς της ως άνω συμμετέχουσας εταιρείας για το προσφερόμενο όχημα, στην 
καταγραφή, εξέταση και αξιολόγησή της, σύμφωνα με τον σχετικό τύπο της διακήρυξης (Λ=Προσφερθείσα 
τιμή /Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς) και ομόφωνα εισηγείται την ανάδειξη ως προσωρινού 
μειοδότη του διαγωνισμού, την εταιρεία «Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» (9ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων – 
Αθηνών) η οποία κατέθεσε προσφορά ποσού τριάντα τεσσάρων χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ 
(34.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για το αυτοκίνητο HYUNDAI TUCSON PREMIUM – 
7DCT. 

 Σύμφωνα με το ανωτέρω Πρακτικό Ι/14-04-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής διενέργειας του 
συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, βάσει της αριθ. πρωτ. 600/30-03-2021 διακήρυξης, για την 
προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο, ενός (1) καινούργιου πετρελαιοκίνητου επιβατικού αυτοκίνητου, 
τύπου SUV 4Χ4, πεντάθυρου, πέντε (5) θέσεων, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.800 c.m3, για τις ανάγκες 
της Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού € 35.000,00 με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 
071.9779.01.023.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2021 

Αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, η εταιρεία «Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» (9ο 
χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αθηνών) της οποίας τα δικαιολογητικά συμμετοχής ήταν πλήρη και σύμφωνα με 
τους όρους της Διακήρυξης, η τεχνική της προσφορά για το προσφερόμενο όχημα HYUNDAI TUCSON 
PREMIUM – 7DCT, έλαβε βαθμολογία 109,83% και κατέθεσε προσφορά ποσού 34.500,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο    I  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

      Στην Άρτα σήμερα 14/4/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η ανωτέρω 

επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών της Π.Ε. Άρτας που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 

33/2170/11-12-2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΤ7Λ9-ΥΒΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου, προκειμένου να αποσφραγίσει και αξιολογήσει τις προσφορές που κατατέθηκαν στο 

πλαίσιο της αριθ.    600/30-3-2021 διακήρυξης διενέργειας: 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (35.000€) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (CPV: 34100000-8)». 

 

     Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

1) Γεώργιος Ψωμάς, Πρόεδρος 

2) Κωνσταντίνος Τζουμάκας, Μέλος 

3) Μαρία Γρύλλια, Μέλος, 

    άπαντες υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

       

      Η Επιτροπή παρέλαβε μία (1) προσφορά από το Τμήμα Προμηθειών, η οποία κατατέθηκε 

από την εταιρεία Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε., 9ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αθηνών 

 

στη Γραμματεία της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας και αφού δεν 

υπήρχε άλλος ενδιαφερόμενος για κατάθεση προσφοράς η Επιτροπή έκλεισε το διαγωνισμό.  

 

      Η Επιτροπή μονόγραψε τη μοναδική προσφορά, η οποία υποβλήθηκε σε σφραγισμένο 

φάκελο όπως ορίζει η διακήρυξη με τα απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία και αποφάσισε τη 

συνέχιση του διαγωνισμού και προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου της προσφοράς, καθώς 

δεν προβλέπεται λόγος ματαίωσης του διαγωνισμού η υποβολή μίας και μόνο προσφοράς 

σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ 147/Α/8-8-2016).   

      Μέσα στον κυρίως φάκελο βρέθηκαν τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, η Τεχνική Προσφορά 

και η Οικονομική Προσφορά, που ήταν σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους με τα 

απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία και τα οποία μονόγραψε:  

 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

1 Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε., 9ο χλμ Ε.Ο. 

Ιωαννίνων – Αθηνών 

1327/14-4-2021 
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        Κατόπιν η Επιτροπή προέβη σε λεπτομερή έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών 

συμμετοχής και τα κατέγραψε στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε., 

9ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων – 

Αθηνών 

Τυποπιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

ΝΑΙ 

Παραστατικό 

Εκπροσώπησης 
ΝΑΙ 

Υπεύθυνη Δήλωση 

για το Εθνικό 

Μητρώο Παραγωγών 

(ΕΜΠΑ) 

ΝΑΙ 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Πιστοποιητικού 

Συμμόρφωσης 

ΝΑΙ 

Δελτίο Κοινοποίησης 

Έγκρισης Τύπου 
ΝΑΙ 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Εξουσιοδοτημένου 

Συνεργείου 

ΝΑΙ 

 

 

Η επιτροπή συνέχισε τη διαδικασία με την τεχνική προσφορά του ενδιαφερόμενου Κ. 

ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε., 9ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αθηνών,  την οποία μονόγραψε κατά 

φύλλο και προχώρησε στην καταγραφή και περαιτέρω αξιολόγηση, όπως φαίνεται στον 

ακόλουθο πίνακα: 

 

HYUNDAI TUCSON PREMIUM – 7DCT 

 

Κριτήριο Περιγραφή 
συντ/στής 
βαρύτητας 

min max 
βαθμός 
ανά μμ 

HYUNDAI TUCSON PREMIUM – 
7DCT 

τιμή βαθμός 
βαθμός x 

συντ. 
βαρ. 

Κ4 Κυβισμός: 1.400 - 1.800 cc 35% 1.400 1.800 0,05 1.600 110,0 38,50% 

Κ5 Μέγιστη ισχύς: ≥ 115 PS 35% 115 155 0,50 136 110,5 38,68% 

Κ23 Μηχανικά μέρη: ≥ 2 έτη 10% 2 7 4,00 5 112,0 11,20% 

Κ24 
Αντιδιαβρωτική προστασία: ≥ 4 

έτη 
10% 4 12 2,50 5 102,5 10,25% 

Κ25 Χρώμα: ≥ 2 έτη 10% 2 7 4,00 5 112,0 11,20% 

 

Η Επιτροπή αξιολόγησε τις τεχνικές προσφορές σύμφωνα με την παρ. 4 της σχετικής 

διακήρυξης όπου το όχημα: 

HYUNDAI TUCSON PREMIUM – 7DCT, έλαβε βαθμολογία 109,83% 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στη μονογραφή και αποσφράγιση του φακέλου 

της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε., 9ο χλμ Ε.Ο. 

Ιωαννίνων – Αθηνών και στην εξέτασή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.  

  

ΑΔΑ: ΨΜΡΝ7Λ9-ΣΔ3



-67- 
 

Η Επιτροπή κατέγραψε την οικονομική προσφορά για το όχημα στον ακόλουθο πίνακα: 

 

α/α ΟΧΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ 

1 HYUNDAI TUCSON PREMIUM – 7DCT 34.500,00 € 

 

Η Επιτροπή διαπίστωσε, σύμφωνα με τον τύπο της διακήρυξης 

 

          Προσφερθείσα τιμή 

   Λ    =     

                     Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

 

ότι η ανηγμένη τιμή (€) για το όχημα HYUNDAI TUCSON PREMIUM – 7DCT ανέρχεται 

στο ποσό των 31.414,00 €. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή 

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (35.000€) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (CPV: 34100000-8)» 

 

την εταιρεία Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε., 9ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αθηνών, η οποία 

κατέθεσε προσφορά ποσού τριάντα τεσσάρων χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (34.500,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για το αυτοκίνητο HYUNDAI TUCSON PREMIUM – 

7DCT. 

 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής 

και υποβάλλεται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της  

Π.Ε. Άρτας μαζί με το σχετικό φάκελο της προσφοράς, για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες. 

 

 

                    Άρτα   14/4/2021 

                                                               Η Επιτροπή 

 

 

      Γεώργιος Ψωμάς 

 

           

     Κωνσταντίνος Τζουμάκας 

 

 

Μαρία Γρύλλια     
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/683/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος. 

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

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

ΘΕΜΑ 26ο 

Έγκριση του Πρακτικού Ι/16-04-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του 
συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Άρτας και 
του ΚΕΣΥ Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού € 65.400,00 με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

6. Την αριθμ. 9/467/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης 
και διάθεση πίστωσης, διενέργειας και των όρων της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, 
με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την 
«Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Άρτας και του Κ.Ε.Σ.Υ. Άρτας», συνολικού 
προϋπολογισμού 65.400,00 € με Φ.Π.Α. 

7. Τις με α/α 967, 968 & 969 και αριθμ. πρωτ. 1085, 1086 & 1087/30-03-2021 αντίστοιχα, 
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072  και ΚΑΕ 1723, 
1713 και 1725 αντίστοιχα του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, οικ. 
έτους 2021, καταχωρημένες με α/α 971, 972 & 973 αντίστοιχα, στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1421/23-04-2021 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 939/23-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με 
την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την «Έγκριση του αριθ. Ι/16-04-2021  Πρακτικού (αποσφράγιση και 

αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς και οικονομικής Προσφοράς) της Επιτροπής 

διεξαγωγής διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για την  

ανάθεση προμηθειών, υπηρεσιών και εργασιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, του αριθμ. 823/02-04-

2021 συνοπτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Άρτας, για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη προμήθειας 

μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης 

Νομού Άρτας και του Κ.Ε.Σ.Υ. Άρτας.». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει το Πρακτικό Ι/16-04-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την 
«Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Άρτας και του Κ.Ε.Σ.Υ. Άρτας», συνολικού 
προϋπολογισμού 65.400,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 1723, 

ΑΔΑ: ΨΜΡΝ7Λ9-ΣΔ3



-70- 
 

1713 και 1725 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2021, 
σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 823/02-04-2021 διακήρυξη, 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην 
αποσφράγιση, έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 
προσφορών και των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων που κατατέθηκαν 
εμπρόθεσμα, ήτοι των: 1) «KONICA – MINOLTA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», 2) «ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», 3) ‘ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Π. 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», 4) «Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», 5) «ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ 
ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», 6) «ΝΟΥΛΗΣ Α.Ε.», 7) «COSMOS BUSINESS SYSTEMS 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.», 8) «ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» και 9) «EPIRUSNET Ε.Ε.» 

Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα, από 
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά ομάδα ειδών της διακήρυξης,  η 
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, ομόφωνα εισηγείται: 

Α) Την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη, για τον εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στην Ομάδα 
Υλικών Ι του Παραρτήματος Α’ της Διακήρυξης, την εταιρεία EPIRUSNET Ε.Ε., η οποία κατέθεσε 
προσφορά ποσού τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων οκτώ ευρώ και δεκατριών λεπτών 
(35.308,13 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και 

Β) Την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη, για τον εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στην Ομάδα 
Υλικών ΙΙ του Παραρτήματος Α’ της Διακήρυξης, την εταιρεία ΝΟΥΛΗΣ Α.Ε. η οποία κατέθεσε 
προσφορά ποσού εννέα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και ογδόντα λεπτών 
(9.293,80 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

 Σύμφωνα με το ανωτέρω Πρακτικό Ι/16-04-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Άρτας και του 
Κ.Ε.Σ.Υ. Άρτας», συνολικού προϋπολογισμού 65.400,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων 
του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 1723, 1713 και 1725 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. 
Άρτας, οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 823/02-04-2021 διακήρυξη, 

Αναδεικνύονται προσωρινοί μειοδότες, ανά Ομάδα Υλικών του Παραρτήματος Α’ της αριθμ. 
823/02-04-2021 διακήρυξης, οι κάτωθι διαγωνιζόμενοι, των οποίων οι προσφορές 
υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και οι τεχνικές προσφορές 
καλύπτουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις της διακήρυξης, για τα προσφερόμενα είδη, οι δε 
οικονομικές τους προσφορές, είναι οι πλέον συμφέρουσες, ως εξής: 

1. Η εταιρεία «EPIRUSNET E.E.» για την προμήθεια του εξοπλισμού της Ομάδας Υλικών Ι, 
με ποσό προσφοράς 35.308,13 € με Φ.Π.Α. 

2. Η εταιρεία «ΝΟΥΛΗΣ Α.Ε.», για την προμήθεια του εξοπλισμού της Ομάδας Υλικών ΙΙ, με 
ποσό προσφοράς 9.293,80 € με Φ.Π.Α. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο    I  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

      Στην Άρτα σήμερα 16/4/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η ανωτέρω 

επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών της Π.Ε. Άρτας που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 

33/2170/11-12-2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΤ7Λ9-ΥΒΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου, προκειμένου να αποσφραγίσει και αξιολογήσει τις προσφορές που κατατέθηκαν στο 

πλαίσιο της αριθ.   823/2-4-2021 διακήρυξης διενέργειας: 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ, ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΑΡΤΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ. ΑΡΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (65.400€) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ» 

 

     Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

1) Γεώργιος Ψωμάς, Πρόεδρος 

2) Κωνσταντίνος Τζουμάκας, Μέλος 

3) Μαρία Γρύλλια, Μέλος, 

    άπαντες υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

       

      Η Επιτροπή παρέλαβε εννέα (9) προσφορές από το Τμήμα Προμηθειών, οι οποίες 

κατατέθηκαν από τους ενδιαφερόμενους: 

 

 1). KONICA – MINOLTA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

Α.Ε. 

 2). ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 3). ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

 4). Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

5). ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

 6). ΝΟΥΛΗΣ Α.Ε. 

 7). COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. 

 8). ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 

 9). EPIRUSNET Ε.Ε. 

 

στη Γραμματεία της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας και αφού δεν 

υπήρχε άλλος ενδιαφερόμενος για κατάθεση προσφοράς η Επιτροπή έκλεισε το διαγωνισμό.  

 

      Η Επιτροπή μονόγραψε τις προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν σε σφραγισμένους 

φακέλους όπως ορίζει η διακήρυξη με τα απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία και αποφάσισε τη 

συνέχιση του διαγωνισμού και προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών.   
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      Μέσα στους κυρίως φακέλους βρέθηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά 

και η Οικονομική Προσφορά, που ήταν σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους με τα 

απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία, μονόγραψε τα ανωτέρω και αφού προέβη σε λεπτομερή έλεγχο 

των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής, τα κατέγραψε στον ακόλουθο πίνακα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

α/α 

Προσφέρων 

Τυποποιημένο 
Έντυπο 

Υπεύθυνης 
Δήλωσης 
(Τ.Ε.Υ.Δ.) 

Υπεύθυνη Δήλωση 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΟΜΑΔΩΝ 1-2 

1 

KONICA – MINOLTA 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
ΟΜΑΔΑ 2 

ΝΑΙ 

2 
ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΟΜΑΔΑ 1 
ΝΑΙ 

3 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Π. 

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΟΜΑΔΑ 2 
ΝΑΙ 

4 Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ 
ΟΜΑΔΕΣ 1 -2 

ΝΑΙ 

5 
ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ 

ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΟΜΑΔΑ 2 
ΝΑΙ 

6 ΝΟΥΛΗΣ Α.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ 
ΟΜΑΔΑ 2 

ΝΑΙ 

7 

COSMOS BUSINESS SYSTEMS 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

& ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
ΟΜΑΔΑ 1-2 

ΝΑΙ 

8 ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ 
ΟΜΑΔΑ 2 

ΝΑΙ 

9 EPIRUSNET Ε.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ 
ΟΜΑΔΑ 1-2 

ΝΑΙ 

 

  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στη μονογραφή και αποσφράγιση των φακέλων 

των οικονομικών προσφορών των ενδιαφερομένων και στην εξέτασή τους σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη διακήρυξη.  

Η Επιτροπή κατέγραψε τις οικονομικές προσφορές στον ακόλουθο πίνακα: 

 

α/α Προσφέρων 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΟΜΑΔΩΝ Ι-ΙΙ 

1 

KONICA – MINOLTA 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 

ΟΜΑΔΑ ΙΙ: 15.611,60 € 

2 
ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΟΜΑΔΑ Ι: 43.276,00 € 

3 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Π. 

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
ΟΜΑΔΑ ΙΙ: 17.009,08 € 

4 Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΟΜΑΔΑ Ι: 37.607,89 € 
 

ΟΜΑΔΑ ΙΙ: 11.620,04 € 
 

5 
ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ 

ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
ΟΜΑΔΑ ΙΙ: 14.955,64 € 
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6 ΝΟΥΛΗΣ Α.Ε. ΟΜΑΔΑ ΙΙ: 9.293,80 € 

7 

COSMOS BUSINESS SYSTEMS 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

& ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. 

ΟΜΑΔΑ Ι: 36.279,40 € 
 

ΟΜΑΔΑ ΙΙ: 14.614,53 € 
 

8 ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΑΔΑ ΙΙ: 13.790,04 € 

9 EPIRUSNET Ε.Ε. 

ΟΜΑΔΑ Ι: 35.308,13 € 
 

ΟΜΑΔΑ ΙΙ: 11.801,08 € 
 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή 

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ, ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΑΡΤΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ. ΑΡΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (65.400€) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ» 

 

α). Για τον εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στην Ομάδα Υλικών Ι του Παραρτήματος Α’ της 

Διακήρυξης, την εταιρεία EPIRUSNET Ε.Ε. η οποία κατέθεσε προσφορά ποσού τριάντα πέντε 

χιλιάδων τριακοσίων οκτώ ευρώ και δεκατριών λεπτών (35.308,13 €) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24% και 

β). Για τον εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στην Ομάδα Υλικών ΙΙ του Παραρτήματος Α’ της 

Διακήρυξης, την εταιρεία ΝΟΥΛΗΣ Α.Ε. η οποία κατέθεσε προσφορά ποσού εννέα χιλιάδων 

διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και ογδόντα λεπτών (9.293,80 €) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24%. 

 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής 

και υποβάλλεται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της  

Π.Ε. Άρτας μαζί με το σχετικό φάκελο της προσφοράς, για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες. 

 

 

                    Άρτα   16/4/2021 

                                                               Η Επιτροπή 

 

 

      Γεώργιος Ψωμάς 

 

 

     Κωνσταντίνος Τζουμάκας 

 

 

Μαρία Γρύλλια     
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/684/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος. 

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

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

ΘΕΜΑ 27ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έλεγχο ΚΤΕΟ – επιβολή προστίμου 
υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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 Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6326/21-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 918/21-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έλεγχο ΚΤΕΟ – επιβολή 
προστίμου υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 200,00 και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των 
εγκεκριμένων πιστώσεων του ΕΦ 072 & ΚΑΕ 0899.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2021, για έλεγχο ΚΤΕΟ – επιβολή προστίμου των 
υπηρεσιακών οχημάτων με αριθμ. κυκλ. ΚΗΥ 9944 και ΚΗΗ 4294 της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. 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. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/685/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος. 

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

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

ΘΕΜΑ 28ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση 
μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του 
ΕΦ/ΚΑΕ 9762.01.000.01 του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης 
μηχανημάτων μετά των χειριστών τους κλπ. 

6. Την αριθμ. 12/56/30-09-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2021 και την όμοια, 
αριθμ. 1/1/22-02-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

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 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6442/22-04-2021 έγγραφο, 
συνημμένο, με αρ. πρωτ. 928/22-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την 
οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για 
μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του 
ΕΦ/ΚΑΕ 9762.01.000.01 του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2021, σύμφωνα με τον 
συνημμένο πίνακα. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 190.340,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 071 & Κ.Α.Ε. 9762.01.000.01, του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2021, όπως αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα 
αναφέρεται, για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, 
για τα παρακάτω υποέργα, δεδομένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διαθέτει τον 
απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό και υπαλληλικό προσωπικό που απαιτείται, ως εξής: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΟΣΟ 

(με ΦΠΑ) 

1.  

Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό τάφρων υδροσυλλογής στο επαρχιακό οδικό 

δίκτυο στην περιοχή Κεραμίτσας-Φοινικίου Αχλαδέας λόγω των έντονων καιρικών 

φαινομένων καθώς και ρέματος προς αποφυγή πλημμύρας 

24.800,00  

2.  

Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό τάφρων υδροσυλλογής επαρχιακού δικτύου και 

οδοστρώματος λόγω καταπτώσεων λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων για την 

ασφάλεια των οδηγών 

      19.220,00  

3.  

Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό τάφρων υδροσυλλογής από φερτά υλικά 

επαρχιακού δικτύου από Βρυσέλλα προς Αετό προς αποφυγή ατυχημάτων λόγω 

κατολισθήσεων. 

11.160,00  
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΟΣΟ 

(με ΦΠΑ) 

4.  
Μίσθωση  μηχανημάτων για καθαρισμό ρέματος στην περιοχή Πηγαδουλίων και 

Γεροπλατάνου προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.  
    11.160,00  

5.  

Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό τάφρων υδροσυλλογής επαρχιακού δικτύου 

Νεράιδας προς Νεοχώρι και Παλαιοχώρι -Κοκκινιά-Γολά από φερτά υλικά λόγω των 

έντονων καιρικών φαινομένων και καθαρισμός αυλάκων στην περιοχή Ραγίου -

Σαγιάδας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων. 

24.800,00  

6.  

Μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση βατότητας  επαρχιακού δικτύου λόγω 

θεομηνίας και κατολισθήσεων στην περιοχή Μεσοβουνίου-Αμπελιά προς αποφυγή 

τροχαίων ατυχημάτων. 

 24.800,00  

7.  

Μίσθωση  μηχανημάτων για καθαρισμό πρανών επαρχιακού δικτύου στην περιοχή 

Βασιλικού λόγω κατολισθήσεων και καθαρισμός ρέματος προς αποφυγή πλημμυρικών 

φαινομένων. 

24.800,00  

8.  

Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό ρέματος στην περιοχή Αγίου Βλασίου δήμου 

Ηγουμενίτσας και περιοχή Γκούρας λόγω των έντονων βροχοπτώσεων προς αποφυγή 

πλημμυρικών φαινομένων. 

24.800,00  

9.  

Μίσθωση ειδικού μηχανήματος για αποφράξεις-καθαρισμούς τάφρων-φρεατίων και 

σωληνωτών στο επαρχιακό δίκτυο   στην πόλη των Φιλιατών προς αποφυγή πλημμύρας 

λόγω φραγής από φερτά υλικά από τις έντονες βροχοπτώσεις. 

13.640,00 

10.  

Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό ρεμάτων στην περιοχή Τσαγκαρίου - 

Αυλοτόπου από φερτά υλικά λόγω των έντονων βροχοπτώσεων προς αποφυγή 

πλημμυρών.  

11.160,00  

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

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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. 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. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/686/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

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

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

ΘΕΜΑ 29ο 

Έγκριση του Πρακτικού 2/19-04-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού 
για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής 
για την υλοποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 - 
2016» - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. Θεσπρωτίας”» προϋπολογισμού 
€ 70.154,50 με ΦΠΑ, με Κωδικό ΟΠΣ 5000138 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/04-
03-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 
2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 15/927/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί συγκρότησης και ορισμού 
των μελών της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016" - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. Θεσπρωτίας" με κωδικό ΟΠΣ  5000138. 

7. Την αριθμ. 23/1514/10-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, και καταρτίσθηκε η διακήρυξη ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας 
σύμβασης άνω των ορίων και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής, για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής 
συνδρομής για την υλοποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ 2015 -2016» - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. Θεσπρωτίας”» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5000138 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 
του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) συνολικού προϋπολογισμού € 
70.154,50 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα και με το αριθμ. πρωτ. ΔΑ ΤΕΒΑ 
1045/04.08.2020 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ), με το οποίο διατυπώθηκε η σύμφωνη 
γνώμη για το Σχέδιο της Διακήρυξης. 

Η δαπάνη για τη διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, στον ΕΦ/ΚΑΕ 02.03.071.9459.14.000.01 
σύμφωνα με την με α/α 371 και αριθμ. πρωτ.: οικ. 8665/1282/21-01-2020 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης με α/α καταχώρησης 360 στο Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ/νσης 
Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

8. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου.  

9. Την με α/α 629 και αριθμ. πρωτ.: 15010/1827/04-02-2021 (ΑΔΑ: 6ΓΚΚ7Λ9-ΦΦΔ) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, σε βάρος των πιστώσεων του  ΕΦ/ΚΑΕ 02.03.071.9459.14.000.01 του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021 για την «Προμήθεια ειδών βασικής υλικής 
συνδρομής και τροφίμων» για το «Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής υλικής 
συνδρομής του ΤΕΒΑ», με α/α καταχώρησης 624 στο Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της 
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

10. Την αριθμ. 5/289/18-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
Πρακτικό 1/17-02-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και 
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 127319/17484/17.9.2020 (Α/Α Συστήματος: 93719) 
διακήρυξη, για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής 
συνδρομής για την υλοποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ 2015 - 2016» - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. Θεσπρωτίας”» 
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προϋπολογισμού € 70.154,50 με ΦΠΑ, με Κωδικό ΟΠΣ 5000138 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους (ΤΕΒΑ), σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ: 02.03.071.9459.14.000.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, σύμφωνα με το 
οποίο: 

Α.  Απορρίφθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων:  1) με α/α 1 «ΑΦΟΙ Η.ΦΟΥΦΑ Α.Ε.», για 
το Τμήμα 1 – ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 2) με α/α 2 «ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ», για τα 
Τμήματα 1 – ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ και 2 – ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ  3) με α/α 3 «ΚΑΚΑΒΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ», 
το Τμήμα 3 - ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ-ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ 4) με α/α 4 «Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για 
τα Τμήματα 1 – ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ και 2 – ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ και 5) με α/α 5 «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ 
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΑE» το Τμήμα 1 – ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  

Β. Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος, ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας «ΚΑΚΑΒΟΣ, 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ», δεδομένου ότι καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης ως προς την 
πληρότητα των κατατεθέντων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών, κατέθεσε 
δε τις οικονομικότερες προσφορές, αποκλειστικά  βάσει τιμής, για την προμήθεια των τροφίμων και 
ειδών βασικής υλικής συνδρομής, ανά Τμήμα της αριθ. πρωτ. 127319/17484/17.9.2020 διακήρυξης 
ως εξής: για το Τμήμα 1 – ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, με ποσό προσφοράς € 12.644,66 χωρίς ΦΠΑ και ποσοστό 
έκπτωσης 44,44% και για το Τμήμα 2 – ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ με ποσό προσφοράς € 14.241,78 χωρίς ΦΠΑ 
και  

Γ. Κηρύχθηκε άγονος ο ως άνω διαγωνισμός, για το Τμήμα 3 - ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ-ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ 
της αριθ. πρωτ. 127319/17484/17.9.2020 διακήρυξης, δεδομένου ότι η μοναδική προσφορά που 
κατατέθηκε για το εν λόγω Τμήμα, απορρίφθηκε. 

11. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6350/21-04-2021 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 926/21-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία 
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «… Μετά την αποσφράγιση από την αρμόδια Επιτροπή 

διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού, των δικαιολογητικών κατακύρωσης, που κατατέθηκαν στον 

Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό επιλογής αναδόχων έργου, για την προμήθεια Τροφίμων 

και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής της Πράξης : “Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-16 – Περιφέρεια Ηπείρου 

“Κοινωνική Σύμπραξη : ΠΕ Θεσπρωτίας ” με κωδικό ΟΠΣ 5000138, σας αποστέλλουμε συνημμένο αρχείο με 

το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής, και παρακαλούμε για την  έγκρισή του...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό 2/19-04-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής, σύμφωνα με την 
αριθ. πρωτ. 127319/17484/17.9.2020 (Α/Α Συστήματος: 93719) διακήρυξη, για την ανάδειξη αναδόχων 
για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για την υλοποίηση της Πράξης 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 - 2016» - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. Θεσπρωτίας”» προϋπολογισμού € 70.154,50 με ΦΠΑ, με 
Κωδικό ΟΠΣ 5000138 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» 
του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ: 
02.03.071.9459.14.000.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας,  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και 
σύμφωνα με τα οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση, καταγραφή, έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν 
από τον οικονομικό φορέα «ΚΑΚΑΒΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ», που ανακηρύχτηκε προσωρινός 
μειοδότης του διαγωνισμού, για τα Τμήματα 1 – ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ και 2 – ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ της διακήρυξης, βάσει 
του Πρακτικού 1/17-02-2021 της Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/289/18-02-
2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αφού διαπίστωσε την πληρότητα των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια των τροφίμων 
και ειδών βασικής υλικής συνδρομής των αντιστοίχων τμημάτων, για τα οποία ο διαγωνιζόμενος 

ΑΔΑ: ΨΜΡΝ7Λ9-ΣΔ3



-82- 
 

«ΚΑΚΑΒΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ», κατέθεσε τις οικονομικότερες προσφορές & την ανάδειξή του ως 
οριστικού μειοδότη, ως εξής: α) για το Τμήμα 1 – ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, με προσφερόμενη τιμή € 12.644,66 χωρίς 
ΦΠΑ και ποσοστό έκπτωσης 44,44 % και β) για το Τμήμα 2 – ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ, με προσφερόμενη τιμή € 
14.241,78 χωρίς ΦΠΑ. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων   

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με την 
αριθ. πρωτ. 127319/17484/17.9.2020 (Α/Α Συστήματος: 93719) διακήρυξη, για την ανάδειξη αναδόχων 
για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για την υλοποίηση της Πράξης 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 - 2016» - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. Θεσπρωτίας”» προϋπολογισμού € 70.154,50 με ΦΠΑ, με 
Κωδικό ΟΠΣ 5000138 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» 
του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ: 
02.03.071.9459.14.000.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας, 

και συγκεκριμένα για τα Τμήματα 1 – ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ και 2 – ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ της αριθ. πρωτ. 
127319/17484/17.9.2020 διακήρυξης, στον οικονομικό φορέα «ΚΑΚΑΒΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ», 
του οποίου η προσφορά υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης ως προς την 
πληρότητα των κατατεθέντων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών, κατέθεσε δε 
τις οικονομικότερες προσφορές, αποκλειστικά  βάσει τιμής, ήτοι: α) για το Τμήμα 1 – ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, 
προσφερόμενη τιμή € 12.644,66 χωρίς ΦΠΑ και ποσοστό έκπτωσης 44,44 % και β) για το Τμήμα 2 – 
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ, προσφερόμενη τιμή € 14.241,78 χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το Πρακτικό 1/17-02-2021 
(έλεγχος και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της 
Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/289/18-02-2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισε, ήταν πλήρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στη διακήρυξη, σύμφωνα με το ανωτέρω, Πρακτικό 2/19-04-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας. 

 Εγκρίνει την ανάθεση της προμήθειας για τα Τμήματα 1 – ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ και 2 – ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ της αριθ. 
πρωτ. 127319/17484/17.9.2020 διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού, στον οικονομικό φορέα 
«ΚΑΚΑΒΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, στο ποσό των € 
12.644,66 χωρίς ΦΠΑ για το Τμήμα 1 – ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ και στο ποσό των € 14.241,78 χωρίς ΦΠΑ για το 
Τμήμα 2 – ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, έτους 2021, στον ΕΦ/ΚΑΕ 
02.03.071.9459.14.000.01 σύμφωνα με την με α/α 629 και αριθμ. πρωτ.: 15010/1827/04-02-2021 (ΑΔΑ: 
6ΓΚΚ7Λ9-ΦΦΔ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με α/α καταχώρησης 624 στο Βιβλίο εγκρίσεων και 
εντολών πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  0 2  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

Στην Ηγουμενίτσα 15 Απριλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε η ανωτέρω 
επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών της Π.Ε. Θεσπρωτίας που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 

15/927/19.06.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να 

αξιολογήσει τις προσφορές που κατατέθηκαν στην ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016" - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ" 

με κωδικό ΟΠΣ 5000138», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 60.609,95 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 70.154,50 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ, σύμφωνα με την αριθ. 
πρωτ. 127319/17484/17.9.2020 (Α/Α Συστήματος: 93719) διακήρυξη. 

 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

 

1). Τζίμας Ιωάννης, Αναπληρωτής Πρόεδρος 
2). Δρίζης Δημήτριος, μέλος 
3). Τσουμέτη Αναστασία, μέλος 

 
άπαντες υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

 

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της: 
1).  την αριθμ.5/289/18-2-2021 (ΑΔΑ 6Χ057Λ9-ΧΓ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου 
3). το αριθμ. Πρωτ.: 36348/4402/17-3-2021 έγγραφο του Τμ. Προμηθειών της Δ/νσης 

Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
4). το Πρακτικά 01της Επιτροπής 

5). Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τους ακόλουθους μειοδότες: 
 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1 ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 194545 

 

 
Ο πρόεδρος της Επιτροπής παρέλαβε, αρίθμησε τον φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην  αποσφράγιση του φακέλου, τόσο ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, όσο και αυτών που υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή, στην αξιολόγησή του σε 
διαδοχικές συνεδριάσεις και στην καταγραφή του στον ακόλουθο πίνακα: 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

 ΤΜΗΜΑ 
Δ – ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ   -   

 Ε – ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ 

1 Ποινικό Μητρώο ΝΑΙ 

2 

Φορολογική Ενημερότητα: 

α) Ημερομηνία 20-03-2021 

β) Ημερομηνία 05-10-2020 

ΝΑΙ 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=37570&tradingPartnerId=52480&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=6x5v1fovH8FBpQ8MAvM3iQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=37570&tradingPartnerId=52480&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=6x5v1fovH8FBpQ8MAvM3iQ..
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3 

Ασφαλιστική Ενημερότητα: 

α) 18/11/2020 

β) 23/10/2020 

γ) 16/07/2020 

ΝΑΙ 

4 

Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου: 

(που προβλέπονται από τη Διακήρυξη) 

α) περί υπαγωγή σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης  

β) περί πτώχευσης 

γ) περί αναγκαστικής εκκαθάρισης 

δ) περί αναγκαστικής διαχείρισης 

ε) διαδικασίας πτωχευτικής συνδιαλλαγής-εξυγίανσης  

ΝΑΙ 

5 
Υπεύθυνες δηλώσεις (που προβλέπονται από τη 

Διακήρυξη) 
ΝΑΙ 

6 
Εκτύπωση ΑΑΔΕ – TAXISnet με τα στοιχεία Μητρώου/ 

Επιχείρησης  
ΝΑΙ 

7 
Εκκαθαριστικά Φορολογίας Εισοδήματος ετών: 2017-

2018-2019 
ΝΑΙ 

8 
Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 ετών: 2017-

2018-2019 
ΝΑΙ 

9 Δήλωση Φορολογίας Ε3 ετών: 2017-2018-2019 ΝΑΙ 

10 Βεβαίωση Πιστοληπτικής Ικανότητας ΝΑΙ 

11 
Αντίγραφα συμβάσεων & Βεβαίωση Αναθέτουσας 

Αρχής 
ΝΑΙ 

12 Θεωρημένος κατάλογος προσωπικού ΝΑΙ 

13 Άδειες κυκλοφορίας ΝΑΙ 

14 Πιστοποιητικά ISO ΝΑΙ 

15 
Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο του 

Επιμελητηρίου Ιωαννίνων  
ΝΑΙ 

16 Απόφαση καταχώρισης εμπόρου στο Μητρώο  ΝΑΙ 

17 
Άδεια ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος 

επιχείρηση λιανικού και χονδρικού εμπορίου  
ΝΑΙ 

18 Νομιμοποιητικά έγγραφα συνεργαζόμενης εταιρείας  ΝΑΙ 

19 Νομιμοποιητικά έγγραφα συνεργαζόμενης εταιρείας ΝΑΙ 

20 

Προσύμφωνο Αποθήκευσης και νομιμοποιητικά 

έγγραφα συνεργαζόμενης εταιρείας για την 

αποθήκευση των προσφερόμενών ειδών  

ΝΑΙ 

21 Συμφωνητικά (για συνεργασία με τρίτο) ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη τις προσφορές καθώς 
επίσης και το Δημόσιο Συμφέρον 
 

 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
υπέρ της  κατακύρωσης του διαγωνισμού  για την προμήθεια των τροφίμων και ειδών βασικής 

υλικής συνδρομής των αντιστοίχων  τμημάτων,  για τα  οποία ο διαγωνιζόμενος κατέθεσε τις 
οικονομικότερες προσφορές & την ανάδειξη μειοδότη  σύμφωνα με από τον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ  
ΠΟΣΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
 

1. 1 – ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 
ΙΩΑΝΝΗ 

12.644,66 € 
Ποσοστό 
έκπτωσης  

44,44 % 

2. 2 – ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ  
ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 
ΙΩΑΝΝΗ 

14.241,78 € 
Χαμηλότερη 

Τιμή  

 
Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και 

υποβάλλεται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού–Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
μαζί με τους σχετικούς φακέλους δικαιολογητικών, για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 

Ηγουμενίτσα  19.4.2021 

Η Επιτροπή 
 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

 
 ΤΖΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

 
ΔΡΙΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
 
 

ΤΣΟΥΜΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
 

  

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=37570&tradingPartnerId=52480&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=6x5v1fovH8FBpQ8MAvM3iQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=37570&tradingPartnerId=52480&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=6x5v1fovH8FBpQ8MAvM3iQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=37570&tradingPartnerId=52480&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=6x5v1fovH8FBpQ8MAvM3iQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=37570&tradingPartnerId=52480&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=6x5v1fovH8FBpQ8MAvM3iQ..
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/687/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

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

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

ΘΕΜΑ 30ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας σε σταυλικές εγκαταστάσεις περιοχής Φιλιατών και 
Ξέχωρου (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. 5554/15-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 850/15-04-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη: 

1. Οι έντονες και σε μεγάλη διάρκεια βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα 

στην ευρύτερη περιοχή των Φιλιατών, είχαν σαν αποτέλεσμα την εκδήλωση έντονων καθιζήσεων και 

ρηγματώσεων σε οδούς που οδηγούν σε σταυλικές εγκαταστάσεις της περιοχής. Οι κακές καιρικές συνθήκες 

σε συνδυασμό με τα συνεχή και μεγάλα φορτία (ζωοτροφές, μεταφορά γάλατος) κάνουν τη διαρκή μετακίνηση 

των κτηνοτρόφων σε αυτές δύσκολη και πολλές φορές επικίνδυνη. Απαιτείται λοιπόν άμεσα η αποκατάσταση 

της βατότητας προς τις σταυλικές εγκαταστάσεις περιοχής Φιλιατών και Ξέχωρου, ώστε οι κτηνοτρόφοι να 

μετακινούνται σε αυτές με ασφάλεια.       

2. Την με αριθμ. : 48757/2020/12-04-2021 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 : «Άμεση αποκατάσταση βατότητας σε σταυλικές εγκαταστάσεις περιοχής 

Φιλιατών και Ξέχωρου (παροχή υπηρεσιών) » 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Άμεση αποκατάσταση βατότητας σε σταυλικές 

εγκαταστάσεις περιοχής Φιλιατών και Ξέχωρου (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 ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας σε σταυλικές 
εγκαταστάσεις περιοχής Φιλιατών και Ξέχωρου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης 
(τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή 
απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση της βατότητας προς τις σταυλικές εγκαταστάσεις περιοχής Φιλιατών 
και Ξέχωρου, ώστε οι κτηνοτρόφοι να μετακινούνται σε αυτές με ασφάλεια, δεδομένου ότι οι έντονες και 
σε μεγάλη διάρκεια βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στην ως άνω περιοχή, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
χειμώνα, είχαν σαν αποτέλεσμα την εκδήλωση έντονων καθιζήσεων και ρηγματώσεων σε οδούς που 
οδηγούν στις σταυλικές εγκαταστάσεις της περιοχής και σε συνδυασμό με τα συνεχή και μεγάλα φορτία 
(ζωοτροφές, μεταφορά γάλατος) κάνουν τη διαρκή μετακίνηση των κτηνοτρόφων σε αυτές δύσκολη και 
πολλές φορές επικίνδυνη. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. 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. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/688/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

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

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

ΘΕΜΑ 31ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός επαρχιακής οδού Βροσύνας – Λιά – Τσαμαντά – Ελαία Φιλιατών 
από κατολισθήσεις (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), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5552/16-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 874/16-04-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη: 

1.  Ότι, σαν αποτέλεσμα 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 Βροσύνας – Λιά – Τσαμαντά – Ελαία Φιλιατών που δυσχεραίνουν την κυκλοφορία σε αυτή. 

Επιπλέον, τα προϊόντα των καταπτώσεων δυσκολεύουν την ομαλή απορροή των υδάτων στα τεχνικά, οπότε 

αυτά διέρχονται ανεξέλεγκτα και πολλές φορές κάθετα στην οδό, αυξάνοντας κατά πολύ τις πιθανότητες 

πρόκλησης ατυχήματος.   Απαιτείται άμεσα ο καθαρισμός της οδού και η απομάκρυνση των προϊόντων των 

κατολισθήσεων, ώστε η κυκλοφορία να διεξάγεται κανονικά και με ασφάλεια. Σημειώνεται ότι ο Δήμος 

Φιλιατών εκ του οποίου διέρχεται η εν λόγω επαρχιακή  έχει κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

Πολιτικής Προστασίας. 

2.  Την  με  αριθμ. : 48762/2022/12-04-2021 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 επαρχιακής οδού Βροσύνας – Λιά – Τσαμαντά – Ελαία 

Φιλιατών από κατολισθήσεις (παροχή υπηρεσιών) » 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Άμεσος καθαρισμός επαρχιακής 

οδού Βροσύνας – Λιά – Τσαμαντά – Ελαία Φιλιατών από κατολισθήσεις (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. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α  2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός επαρχιακής οδού Βροσύνας 
– Λιά – Τσαμαντά – Ελαία Φιλιατών από κατολισθήσεις (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 κατά τη διάρκεια του χειμώνα, σε πολλά 
σημεία της επαρχιακής οδού Βροσύνας – Λιά – Τσαμαντά – Ελαία Φιλιατών του Δήμου Φιλιατών, ο οποίος 
λόγω των συγκεκριμένων συνθηκών έχει κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εκδηλώθηκαν 
καταπτώσεις - κατολισθήσεις, δυσκολεύοντας την ομαλή απορροή των υδάτων στα τεχνικά, τα οποία 
διέρχονται ανεξέλεγκτα και πολλές φορές κάθετα στην οδό δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία σε αυτή και 
αυξάνοντας κατά πολύ τις πιθανότητες πρόκλησης ατυχήματος, με αποτέλεσμα να απαιτείται άμεσα ο 
καθαρισμός της οδού και η απομάκρυνση των προϊόντων των κατολισθήσεων, ώστε η κυκλοφορία να 
διεξάγεται κανονικά και με ασφάλεια.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. 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. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/689/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος. 

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

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

ΘΕΜΑ 32ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Εργασίες Αναδασμού - τοπογραφικές εργασίες για την διευθέτηση ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος στον Αναδασμό αγροκτήματος Αμμουδιάς έκτασης 2.940 στρεμμάτων» 
αναδόχου κ. Δημητρίου Παππά. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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. Πρέβεζας, που κατατέθηκε για το θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1629/19-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 913/20-
04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«… Σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

7. Το αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνει την εκτέλεση του αναδασμού σε τμήμα των αγροκτημάτων 

Αμμουδιάς και Μεσοποτάμου όπου υφίσταται και διανομή. 

8. Ο συνολικός συμβατικός χρόνος περαίωσης του αντικειμένου της μελέτης ορίζεται σε 18 μήνες από την 

υπογραφή της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της Διακήρυξης και του άρθρου 4 της Σύμβασης. Ο 

καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 6 μήνες από την υπογραφή του 

ιδιωτικού συμφωνητικού. Στον καθαρό χρόνο δεν περιλαμβάνονται ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα π.χ. για 

έλεγχο, συμπληρώσεις, διορθώσεις, εγκρίσεις κλπ (π.χ. από την υποβολή στοιχείων αναδόχου προς την 

Υπηρεσία ενδιάμεσης φάσης της μελέτης, ή στοιχείων, μέχρι έγκριση, ενημέρωση κλπ του αναδόχου για 

συνέχιση των επόμενων εργασιών της μελέτης).  

9. Με την υπ’ αριθ. 4/270/07-02-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 

χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης, κατά οκτώ (8) μήνες, ήτοι μέχρι την 

20/04/2021, σύμφωνα και με την αριθμ. 11/41818-12-2019 (θέμα 7ο)ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού 

Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, υπέρ της χορήγησης της παράτασης. 

10. Με την υπ’ αριθ. 21/1358/14-08-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε 

η χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης, κατά οκτώ (8) μήνες, ήτοι μέχρι την 

20/12/2021, σύμφωνα και με την αριθμ. 3/173/13-07-2020 (θέμα 22ο)ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού 

Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, υπέρ της χορήγησης της παράτασης. 

11. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, έχοντας υπ’ όψη την από 15-02-2021 Αίτηση του Αναδόχου της μελέτης, που 

επισυνάπτεται στην παρούσα Εισήγηση, αναφέρει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες – καταστάσεις και τα 

μέχρι σήμερα δεδομένα, κρίνετε αναγκαία η μεταβολή στο συνολικό χρόνο όπως αναφέρεται στην ανωτέρω 

Αίτηση για την ομαλή και αρτιότερη εκπόνηση της μελέτης, επισημαίνοντας ότι με την αιτούμενη μεταβολή 

δεν μεταβάλλεται ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου (έξι μήνες).    

12. Την αριθμ. 2/75/02-04-2021 (θέμα 15ο) γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων με την οποία 

το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης παράτασης προθεσμίας για την 

εκπόνηση της μελέτης. 

Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπ’ όψη τους όρους της Σύμβασης εκπόνησης της μελέτης του θέματος, τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, την από 15/02/2021 Αίτηση του Αναδόχου για την μεταβολή της συνολικής 

προθεσμίας του χρόνου εκπόνησης της μελέτης χωρίς μεταβολή του καθαρού χρόνου ολοκλήρωσης του 

μελετητικού αντικειμένου  

εισηγούμαστε την 

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης του συνολικού χρόνου της μελέτης «Εργασίες Αναδασμού - 

τοπογραφικές εργασίες για την διευθέτηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος στον Αναδασμό αγροκτήματος Αμμουδιάς 

έκτασης 2.940 στρεμμάτων» από την 20/12/2021 που ισχύει, στις 20/08/2022, ήτοι παράταση κατά οκτώ (8) 

μήνες.....». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
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Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Εργασίες Αναδασμού - τοπογραφικές εργασίες για την διευθέτηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος 
στον Αναδασμό αγροκτήματος Αμμουδιάς έκτασης 2.940 στρεμμάτων», αναδόχου κ. Δημητρίου 
Παππά, κατά οκτώ (8) μήνες, ήτοι μέχρι την 20-08-2022, χωρίς μεταβολή του καθαρού χρόνου 
ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου, σύμφωνα και με την αριθμ. 2/75/02-04-2021 (θέμα 
15ο) 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. 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. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/690/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

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

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

ΘΕΜΑ 33ο 

Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, οικ. έτους 2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

5. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της Δ/νσης 
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το 
αριθμ. πρωτ. 2085/23-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 949/23-04-2021 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση μερικής ανάκλησης 
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2021, 
σύμφωνα με τον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την μερική ανάκληση των αναφερόμενων στον παρακάτω πίνακα αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021, λόγω 
πλεονάζοντος ποσού στη εκδοθείσα ανάληψη, είτε λόγω ενταλματοποίησης των αντίστοιχων δαπανών 
και ανάκλησης του εναπομείναντος ποσού, ως εξής: 

 

Α/Α  

Απόφασης  

Ανάληψης  

Υποχρέωσης  

Ημ/νία Αρ. Πρωτ. Α.Δ.Α. Ε.Φ.-Κ.Α.Ε. 

Α/Α 

 στο Βιβλίο  

Εγκρίσεων και  

Εντολών  

Πληρωμής  

 

Ποσό 

Ανάκλησης 

 

113 11-1-2021 2544/155 98187Λ9-1Ρ5 191-0821.01 102 150.000,00 

124 11-1-2021 2548/157 ΩΧΓ97Λ9-Σ5Φ 191-0821.01 110 150.000,00 

151 11-1-2021 2555/160 ΡΨ4Α7Λ9-0ΟΓ 191-0821.02 112 6.187,21 

153 11-1-2021 2556/161 Ψ8Π37Λ9-ΚΩ9 192-0821.02 113 8.966,64 

157 11-1-2021 2570/164 ΨΒ6Η7Λ9-ΤΤ7 072-0824.02 115 5.038,22 

180 12-1-2021 2965/180 9Λ9Ω7Λ9-Ο7Φ 072-0831.02 168 707,00 

181 12-1-2021 2966/181 6ΠΡΡ7Λ9-Υ79 072-0832.02 169 4.350,00 

182 12-1-2021 2970/182 9ΠΠΩ7Λ9-9Β4 072-1512.02 170 2,66 

245 14-1-2021 4130/248 6ΓΘΛ7Λ9-3ΨΩ 072-0719.02 229 14,31 

752 22-2-2021 23886/808 6ΨΤ07Λ9-0ΘΟ 072-0829.01 747 156,00 

767 3-3-2021 29554/961 Ω8Ξ47Λ9-ΑΞ9 292-0511.02 771 50,54 

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΜΡΝ7Λ9-ΣΔ3



-95- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/692/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-01-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου 
Νικολάου Τ.Κ. Κωστητσίου», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 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, 
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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 υπ΄ αριθμ. 10357/310/29-01-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 
πίστωσης ποσού 150.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2017ΕΠ53000000 με τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2017-2019» για το υποέργο «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Τ.Κ. Κωστητσίου». 

6. Την αριθμ. 31/2063/01-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Τ.Κ. Κωστητσίου», προϋπολογισμού 
150.000,00 € με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 15648/25-11-2020 εισήγηση 
της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 165338/15275/17-
11-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου και βάσει της από 04-11-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και  της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων, η σύναψη της 
οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/109/28-08-2019 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού 
Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2017-2019», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση 
του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την αριθμ. 2/80/20-01-2021 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 11-01-2021 κλήρωση 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ. 

8. Την αριθμ. 4/184/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 
29-01-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-01-2021 ανοιχτής διαδικασίας για την 
σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 94942 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Τ.Κ. Κωστητσίου», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α., 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο 
«Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», και βάσει της 
από 04-11-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και  της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων, σύμφωνα με το οποίο, 
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΝΑΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ», με προσφορά 61.693,56 € (προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση 49,00%. 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3953/09-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 959/26-04-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 09-
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 
«ΝΑΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», με προσφορά 61.693,56 € (προ Φ.Π.Α.) και μέση 
τεκμαρτή έκπτωση 49,00%. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 09-04-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-01-2021 ανοιχτής 
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 94942 για την κατασκευή του έργου της 
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Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Τ.Κ. Κωστητσίου», προϋπολογισμού 
150.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 
2017-2019», και βάσει της από 04-11-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και  της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων, 

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 «ΝΑΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», με προσφορά 61.693,56 € (προ Φ.Π.Α.) και μέση 
τεκμαρτή έκπτωση 49,00%. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 94942, που διενεργήθηκε στις 29-01-2021, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Τ.Κ. Κωστητσίου», 
προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 
με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2017-2019», 

στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΝΑΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», με προσφορά 
61.693,56 € (προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση 49,00%, σύμφωνα με το από 29-01-2021 Πρακτικό 
της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 4/184/10-02-2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 09-04-2021 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 «ΝΑΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 
61.693,56 € (προ Φ.Π.Α.) και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
530 Ηπείρου Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019». 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙI  

(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) 

 

 

Την 9η Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Τ.Κ. Κωστητσίου» 

(ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 19PROC005264850 2019-07-09) η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 

2/80/20-01-2021 (ΑΔΑ:6ΣΨΝ7Λ9-ΓΙΚ)   απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1.Κιτσαράς Λάμπρος ,Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στην Περιφέρεια Ηπείρου, πρόεδρος 

2.Κουσουρή Δήμητρα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ, ως μέλος 

3.Νασούλη Ανδρομάχη, ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ως μέλος 

 

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν ο έλεγχος των δικαιολογητικών που υπέβαλε η 

προσωρινή μειοδότρια εταιρεία   «ΝΑΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», ο οποίος 

είναι προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τον Πίνακα 2, με προσφορά 61.693,56€ (προ 

Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση 49,00%.  

   

Με την υπ’ αριθ. 4/184/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου εγκρίθηκε το πρακτικό Ι της δημοπρασίας του εν λόγω έργου. Η Οικονομική 

επιτροπή αποφάσισε την ανάδειξη της εταιρείας «ΝΑΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ»,ως προσωρινού αναδόχου. Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιήθηκε στους 

συμμετέχοντες μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, εφόσον δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις στα 

προηγούμενα στάδια του διαγωνισμού, κλήθηκε ο ως άνω προσωρινός ανάδοχος με την 

υπ’ αριθ. Πρωτ 21422/2433/01-03-2021 πρόσκληση της Περιφέρειας Ηπείρου να 

υποβάλει, εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόμενα από 

τα άρθρα 23.2 έως και 23.10 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης. Τα εν λόγω 

δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 

τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους εντός σφραγισμένου 

φακέλου. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 01/03/2021 

15:06:40 μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ. Ο προσωρινός ανάδοχος 

ανέβασε στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και επίσης κατέθεσε τα ως 

άνω δικαιολογητικά στην επιτροπή διαγωνισμού και με σφραγισμένο φάκελο. 
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Η επιτροπή συνεδρίασε προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του ανωτέρου 

φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν 

και στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. 

Η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο των δικαιολογητικών 

που υποβλήθηκαν. 

Μετά τον τελικό έλεγχο όλων των δικαιολογητικών η Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού απεφάνθη ότι τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα 

προβλέπονται στα άρθρα 23.2 έως και 23.10 της διακήρυξης.  

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή  να κατακυρωθεί 

στην ανάδοχο εταιρεία «ΝΑΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»,   ο διαγωνισμός του 

έργου: «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Τ.Κ. Κωστητσίου» (ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 

19PROC005264850 2019-07-09) στην εταιρεία   «ΝΑΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ», με προσφορά 61.693,56€ (προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση 

49,00%.  γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

 

 

 

Ιωάννινα   9/4/2021 

 

                                         Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 
   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

      Λ.Κιτσαράς                            Δ.Κουσουρή                  Α.Νασούλη    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/693/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Ρετσιανά – Καστανιά και διακλάδωση προς Ελάτη», 
αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-10-2021. 

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 

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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 αρ. πρωτ. 5436/26-04-2021 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 956/26-04-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 
«…. 5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου 

υπογράφηκε την  29-02-2021  για ποσό   302.438,87€ χωρίς το Φ.Π.Α.Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του 

έργου ορίστηκε σε τέσσερις  (04) μήνες με λήξη την 29-05-2021.Με την από  10-04-2021 αίτησή του, ο 

ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την  30-10-2021 για τους 

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

30-10-2021, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16. Και επειδή Ο χρόνος παράτασης έως την  30-10-2021 θεωρείται 

επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας, το οποίο δεν κατέστη δυνατό να 

ολοκληρωθεί καθώς οι συνεχόμενες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την μεγάλη ποσότητα απορροής 

υδάτων και δεν ήταν δυνατή η κατασκευή των πλακοσκεπή οχετών μέσα στα υφιστάμενα ρέματα επίσης οι 

χωματουργικές εργασίες γίνονται με πολύ αργό ρυθμό. Επίσης λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν 

διαμορφωθεί  με  την πανδημία του COVID-19 παρατηρείται σοβαρή έλλειψη προσωπικού  και μεγάλες 

καθυστερήσεις στην προμήθεια υλικών. Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 25,00% των εργασιών του έργου και 

απαιτείται επιπλέον χρόνος για την αποπεράτωση των  υπολειπομένων εργασιών, όπως επίσης στο ίδιο χρονικό 

διάστημα θα γίνει σύνταξη ΑΠΕ και οι διαδικασίας κλεισίματος του φακέλου της εργολαβίας.  Ε ι σ η γ ο ύ μ 

ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο λήγει   την   29-05-2021 μέχρι 

την 30-10-2021, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου....». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Ρετσιανά – Καστανιά και διακλάδωση προς Ελάτη», αναδόχου 
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-10-2021, 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΜΡΝ7Λ9-ΣΔ3
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/694/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Κουκουλιών ΠΕ Άρτας», αναδόχου 
«Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.», μέχρι την 15-07-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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 αρ. πρωτ. 6066/26-04-2021 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 957/26-04-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 
«…. 5.  ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου και του κ. Γεράσιμου 

Κατσέλη του Κωνσταντίνου Ε.Δ.Ε., νόμιμου εκπροσώπου του αναδόχου Οικονομικού Φορέα «Τ.Ε.ΚΑΤ. 

Ο.Ε.», υπεγράφη στις 15-01-2021 η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου για ποσό 42.399,99€ (εκ του 

οποίου 25.186,13€  για εργασίες, 4.533,50€ για Γενικά έξοδα και Ο.Ε., 4.457,94€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 

15,97€ για αναθεώρηση  εργασιών και 8.206,45€ για Φ.Π.Α.). 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύμφωνα με τη Σύμβαση η 

συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης, δηλ. λήγει στις 15-05-2021. 7.  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ Δεν έχει συνταχθεί 

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.). 8.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΠΟΥ  ΕΧΟΥΝ  ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ  ΜΕΧΡΙ  

ΣΗΜΕΡΑ Δεν έχουν εκτελεσθεί εργασίες μέχρι σήμερα. 9.  ΕΙΔΙΚΑ Ο ανάδοχος στην αίτησή του εκθέτει τους 

λόγους για τους οποίους ζητάει παράταση της  προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου. Συγκεκριμένα 

επικαλείται δυσκολίες κατά την κατασκευή του έργου λόγω επικράτησης χαμηλών θερμοκρασιών, που 

οφείλεται στο μεγάλο υψόμετρο της περιοχής κατασκευής του έργου και των έντονων καιρικών φαινομένων 

(καταιγίδες) που έλαβαν χώρα κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Η υπηρεσία μας αναγνωρίζοντας το 

βάσιμο των κατωτέρω λόγων: Η επικράτηση πολύ χαμηλών θερμοκρασιών λόγω του μεγάλου υψομέτρου της 

περιοχής κατασκευής του έργου και τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις – καταιγίδες) που 

έλαβαν χώρα κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο στην περιοχή κατασκευής του έργου δεν επέτρεψαν την 

έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών του  έργου και λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται 

σε υπαιτιότητα του αναδόχου εισηγούμεθα την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών 

του έργου μέχρι 15-07-2021 μετά της νομίμου αναθεωρήσεως.  ....». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Κουκουλιών ΠΕ Άρτας», αναδόχου «Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.», μέχρι 
την 15-07-2021, 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΜΡΝ7Λ9-ΣΔ3
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/695/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός περιοχής προς Προσήλιο (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. 6353/26-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 953/26-04-2021 
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 Προσήλιο Ιωαννίνων που 

δυσχεραίνουν την κυκλοφορία σε αυτή. Τα προϊόντα των κατολισθήσεων έφραξαν την ομαλή απορροή των 

όμβριων υδάτων στα υπάρχοντα τεχνικά, με αποτέλεσμα αυτά να διέρχονται ανεξέλεγκτα επί της επαρχιακής 

οδού ευνοώντας τις συνθήκες πρόκλησης  ατυχήματος. Απαιτείται άμεσα ο καθαρισμός της οδού και η 

απομάκρυνση των προϊόντων των κατολισθήσεων, ώστε η κυκλοφορία να διεξάγεται με ασφάλεια. 

Σημειώνεται ότι εν λόγω περιοχή  έχει κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. 

2.  Την  με  αριθμ. : 55967/2422/26-04-2021 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 περιοχής προς Προσήλιο (παροχή υπηρεσιών)» 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Άμεσος καθαρισμός περιοχής προς Προσήλιο 

(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 ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός περιοχής προς Προσήλιο 
(παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται άμεσα ο καθαρισμός της επαρχιακής οδού προς 
Προσήλιο και η απομάκρυνση των προϊόντων των κατολισθήσεων που εκδηλώθηκαν σε πολλά σημεία 
της ως άνω οδού, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια του χειμώνα, για την ομαλή 
διεξαγωγή της κυκλοφορίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προϊόντα αυτών έφραξαν την ομαλή απορροή 
των όμβριων υδάτων στα υπάρχοντα τεχνικά, με αποτέλεσμα να διέρχονται ανεξέλεγκτα επί της 
επαρχιακής οδού ευνοώντας τις συνθήκες πρόκλησης  ατυχήματος, ενώ επιπλέον η εν λόγω περιοχή έχει 
κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. 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. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/696/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός και άρση καταπτώσεων επί της Ε.Ο Άρτας – Τρικάλων περιοχής 
Διασέλλου (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 
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6352/26-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 954/26-04-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη: 

1.  Ότι, σαν αποτέλεσμα των τελευταίων έντονων βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν και στο Νομό Άρτας, ήταν 

να εκδηλωθούν καταπτώσεις σε πολλά σημεία επί της εθνικής οδού Άρτας – Τρικάλων στην περιοχή του 

Διάσελλου, όπου η φύση και η αλληλουχία των πετρωμάτων τις ευνοούσαν. Σα συνέπεια αυτών ήταν τα 

ερείσματα της οδού να καλυφθούν από τα προϊόντα των κατολισθήσεων, τα υπάρχοντα τεχνικά να φράξουν, 

με συνέπεια  η κυκλοφορία να διεξάγεται με δυσκολία λόγω της ανεξέλεγκτης απορροής των όμβριων υδάτων 

εντός του καταστρώματος της οδού. Απαιτείται άμεσα ο καθαρισμός της  και η απομάκρυνση των προϊόντων 

των κατολισθήσεων, ώστε η κυκλοφορία να διεξάγεται κανονικά και με ασφάλεια.  

2. Την  με  αριθμ. : 55952/2418/26-04-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου :  «Συντήρηση – αποκατάσταση 

εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»  της ΣΑΕΠ  530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001με υποέργο : «Άμεσος καθαρισμός και άρση καταπτώσεων επί της Ε.Ο Άρτας – Τρικάλων 

περιοχής Διασέλλου (παροχή υπηρεσιών)»  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Άμεσος καθαρισμός και άρση καταπτώσεων επί της 

Ε.Ο Άρτας – Τρικάλων περιοχής Διασέλλου (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 ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός και άρση καταπτώσεων επί 
της Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων περιοχής Διασέλλου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης 
(τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή 
απαιτείται άμεσα ο καθαρισμός σε πολλά σημεία επί της εθνικής οδού Άρτας – Τρικάλων στην περιοχή 
του Διάσελλου και η απομάκρυνση των προϊόντων των κατολισθήσεων, που εκδηλώθηκαν, όπου η φύση 
και η αλληλουχία των πετρωμάτων τις ευνοούσαν, αλλά και λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που 
σημειώθηκαν και στο Νομό Άρτας, ώστε να επιτευχθεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας, 
αφού τα ερείσματα της οδού καλύφθηκαν από τα προϊόντα των προαναφερόμενων κατολισθήσεων, τα 
υπάρχοντα τεχνικά έφραξαν και η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία, λόγω της ανεξέλεγκτης απορροής 
των όμβριων υδάτων εντός του καταστρώματος της οδού. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. 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. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/697/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 7ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Πολυνέρι Θεσπρωτίας (προμήθεια υλικών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΜΡΝ7Λ9-ΣΔ3



-109- 
 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 6354/26-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 955/26-04-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη…  

1.  Ότι,  και στην περιοχή του Πολυνερίου Θεσπρωτίας οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν σε 

όλη τη διάρκεια του χειμώνα, είχαν σαν αποτέλεσμα οι οδοί πρόσβασης κυρίως σε παραγωγικές μονάδες να 

υποστούν φθορές ( καθιζήσεις, ρηγματώσεις) και να κυκλοφορούνται με δυσκολία από τους κτηνοτρόφους. 

Επειδή τα φορτία είναι συνεχή και βαρέα ( ζωοτροφές, ζωικό βασίλειο) ο κίνδυνος ανατροπής τους είναι 

μεγάλος. Απαιτείται λοιπόν άμεσα η αποκατάσταση στην βατότητα των παραπάνω, ώστε η μετακίνηση κυρίως 

των κτηνοτρόφων σε αυτές να διεξάγεται με ασφάλεια.  

2.  Την  με  αριθμ. : 55954/2419/26-04-2021 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 : «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Πολυνέρι Θεσπρωτίας (προμήθεια 

υλικών)» 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Αποκατάσταση βατότητας 

περιοχής Πολυνέρι Θεσπρωτίας (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 € (με Φ.Π.Α.). …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Πολυνέρι 
Θεσπρωτίας (προμήθεια υλικών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που 
επικράτησαν κατά  τη διάρκεια του χειμώνα, στη περιοχή Πολυνέρι Θεσπρωτίας, είχαν σαν αποτέλεσμα 
οι οδοί πρόσβασης, κυρίως σε παραγωγικές μονάδες, να υποστούν φθορές (καθιζήσεις, ρηγματώσεις), 
να κυκλοφορούνται με δυσκολία από τους κτηνοτρόφους, αφού λόγω των συνεχών και βαρέων φορτίων 
(ζωοτροφές, ζωικό βασίλειο) ο κίνδυνος ανατροπής τους είναι μεγάλος και ως εκ τούτου απαιτείται  η 
αποκατάσταση της βατότητας στην ως άνω περιοχή, ώστε η μετακίνηση κυρίως των κτηνοτρόφων σε 
αυτές να διεξάγεται με ασφάλεια.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. 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. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/698/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 8ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεσες εργασίες οδοστρωσίας και λιθορριπής για την αποκατάσταση αναχώματος στο 
Λούρο Ποταμό (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 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΜΡΝ7Λ9-ΣΔ3



-111- 
 

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. 6351/26-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 958/26-04-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη:…. 

1.  Ότι, προκειμένου να αποτραπεί η λαθραλιεία και το λαθραίο κυνήγι στον υγροβιότοπο της Τσοκαλούς στο 

σύνορό της με τον ποταμό Λούρο, θα πρέπει τα ‘ευάλωτα’ σημεία του υπάρχοντος αναχώματος μεταξύ αυτών 

να ενισχυθούν με την κατασκευή λιθορριπής (τοποθέτηση λίθων και σκυροδέτηση, που θα προστατέψουν το 

ανάχωμα και από τις κακές καιρικές συνθήκες ( πλημμύρες, απότομη άνοδο στη στάθμη των νερών ). 

 2. Την  με  αριθμ. : 55961/2421/26-04-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου :  «Αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 

2020ΕΠ53000001 με υποέργο : «Άμεσες εργασίες οδοστρωσίας και λιθορριπής για την αποκατάσταση 

αναχώματος στο Λούρο Ποταμό (παροχή υπηρεσιών) ».  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Άμεσες εργασίες οδοστρωσίας 

και λιθορριπής για την αποκατάσταση αναχώματος στο Λούρο Ποταμό (παροχή υπηρεσιών)» του έργου :  « 

Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» της ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001,  προϋπολογισμού 24.800,00 €..…». 

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

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 «Άμεσες εργασίες οδοστρωσίας και λιθορριπής για 
την αποκατάσταση αναχώματος στο Λούρο Ποταμό (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης 
(τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή 
απαιτείται ενίσχυση των ευάλωτων σημείων του αναχώματος στο Λούρο ποταμό, με την κατασκευή 
λιθορριπής ήτοι τοποθέτηση λίθων και σκυροδέτηση που θα το προστατέψουν και από τις κακές καιρικές 
συνθήκες (πλημμύρες, απότομη άνοδο στη στάθμη των νερών), ώστε να αποτραπεί η λαθραλιεία και το 
λαθραίο κυνήγι στον υγροβιότοπο της Τσοκαλούς, στο σύνορό της με τον ποταμό Λούρο. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. 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. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/699/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος. 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 9ο 

Έγκριση Τροποποίησης της από 24-11-2015 Προγραμματικής Σύμβασης για την 
υλοποίηση της πράξης «Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) 
Περιφέρειας Ηπείρου (A΄ Φάση)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6370/25-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 961/26-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…  Η Περιφέρεια Ηπείρου είχε συνάψει με μεταξύ των Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου ,Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 2ης 

Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου ,Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 3ης 

Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 4ης 

Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφέρειας Ηπείρου, την από τον Μάιο του 2015 

Προγραμματική Σύμβαση η οποία αποφασίστηκε ε την αριθμ. 7/29-10-14 (ΑΔΑΩΠΖ17Λ9-Ψ2Ρ) απόφαση 

της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, και  αφορούσε 

την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Περιφέρειας 

Ηπείρου (A΄ Φάση)». 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

1. Την αριθμ.121461/28-8-2019 (ΦΕΚ 3456 ΄Β) διαπιστωτική του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου - Δυτ Μακεδονίας με θέμα ≪Διαπίστωση σύστασης ΦΟΔΣΑ του ν.4555/2018 στην Περιφέρεια 

Ηπείρου ,ένταξης Δήμων -Μελών και συγχώνευσης ΦΟΔΣΑ≫. 

2. Την από 24/11/2015 Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 22 ν.3614/2007 μεταξύ των Αναγκαστικού 

Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου ,Συνδέσμου 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου ,Συνδέσμου 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, Συνδέσμου 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφέρειας 

Ηπείρου . 

3.  Το άρθρο 5 της από 24/11/2015 Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για την υλοποίηση 

της Πράξης ≪Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Περιφέρειας Ηπείρου (Ά Φάση)≫ με 

τίτλο ≪Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης≫. 

4. Την αριθμ. 32/2021/19-04-2021 απόφαση του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

Διαχειριστικής Ενότητας Π.Η. 

Εισηγούμαστε 

Την τροποποίηση της από 24-11-2015 α Προγραμματική Σύμβαση ως προς το άρθρο 5 Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της Σύμβασης και την αντικατάσταση των εκπροσώπων της Περιφέρειας Ηπείρου ως 

ακολούθως: 

Τον κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον κ. Κων/νο 

Σιαράβα Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην από 24/11/2015 Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια 

Ηπείρου για την υλοποίηση της Πράξης ≪Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) 

Περιφέρειας Ηπείρου (Ά Φάση)≫. …». 
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6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την τροποποίηση της από 24-11-2015 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου, και των Αναγκαστικών Συνδέσμων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης 
2ης 3ης και 4ης Διαχειριστικών Ενοτήτων Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση της Πράξης 
«Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Περιφέρειας Ηπείρου (A΄ Φάση)»,  

μετά και την νέα σύσταση του Φο.Δ.Σ.Α. ως Φο.Δ.Σ.Α του ν.4555/2018 με την επωνυμία 
«Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας 
Περιφέρειας Ηπείρου» και της συγχώνευσης που έλαβε χώρα δυνάμει των αριθμ. 121461/28-
08-2019 (ΦΕΚ 3456 Β΄) και 7066/24-01-2020 (ΦΕΚ 82 Β΄) διαπιστωτικών αποφάσεων του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας,  

Ως προς το άρθρο 5 «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης» και την αντικατάσταση  
και ορισμό ως εκπροσώπων της Περιφέρειας Ηπείρου στην εν λόγω Επιτροπή, τον κ. 
Αλέξανδρο Καχριμάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον κ. 
Κωνσταντίνο Σιαράβα, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. 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. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/700/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος. 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 10ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδών λόγω καθιζήσεων και κατολισθήσεων από 
πλημμυρικά φαινόμενα στην ΤΚ Πλατανούσας - όρια Δαφνωτής της ΠΕ Ιωαννίνων», 
αναδόχου Φάη Δημητρίου ΕΔΕ, μέχρι την 30-09-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5992/26-04-2021 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 
963/26-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: «…. 5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Κου Περιφερειάρχη Ιωαννίνων και 

του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 4-5-2020 για ποσό 24.637,09 €  χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η προθεσμία 

περαίωσης των εργασιών του έργου λήγει την 4-5-2021.  7. Με την από 19-4-2021 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά 

παράταση της προθεσμίας μέχρι 30-9-2021, για τους λόγους που αναφέρει στην αίτησή του. 9. Το έργο έχει 

εκτελεστεί σε ποσοστό 60% . Ύστερα από τα παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης 

προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι 30-9-2021 ...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδών λόγω καθιζήσεων και κατολισθήσεων από πλημμυρικά 
φαινόμενα στην ΤΚ Πλατανούσας - όρια Δαφνωτής της ΠΕ Ιωαννίνων», αναδόχου Φάη 
Δημητρίου ΕΔΕ, μέχρι την 30-09-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. 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. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/701/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος. 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 11ο 

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 αποκατάσταση κατολίσθησης και διευθέτηση ομβρίων στην ΤΚ 
Ραφταναίων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», προϋπολογισμού € 39.700,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 10/542/31-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 
Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου «Άμεση αποκατάσταση 
κατολίσθησης και διευθέτηση ομβρίων στην ΤΚ Ραφταναίων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», 
προϋπολογισμού € 39.700,00 με ΦΠΑ. Επίσης ορίστηκαν οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας 
Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση 
της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022». 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 6289/26-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
966/26-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, λαμβάνοντας 
υπόψη την αριθμ. πρωτ. 20811/734/16-02-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με 
την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 39.700,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 με τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», 
και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει, εισηγείται την προσφυγή στην διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το 
Ν.4412/16 για το Υποέργο «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και διευθέτηση ομβρίων 
στην ΤΚ Ραφταναίων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και 
διευθέτηση ομβρίων στην ΤΚ Ραφταναίων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 
39.700,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την από 16-02-2021 μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 20914/2384/16-02-2021 απόφαση 
έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 
δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» και βάσει της σχετικής Προγραμματικής σύμβασης, 
μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων η σύναψη της οποίας 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 10/542/31-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 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 
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αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 6289/26-04-2021 
εισήγηση της υπηρεσίας, ως εξής: 

 «…Έχοντας υπόψη: 

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

2014/25/ΕΕ), άρθρο 32.  

 Την υπ’ αριθ. 20811/734 από 16-02-2021 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού   39.700,00€ (με το ΦΠΑ) 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 : «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και  διευθέτηση όμβριων στην Τ.Κ Ραφταναίων 

δήμου Βόρειων Τζουμέρκων»). 

 Την αριθμ. πρωτ 306/001-2021 απόφαση Γενικού Γραμματέα πολιτικής Προστασίας με την οποία ο Δήμος 

Βόρειων Τζουμέρκων κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως 8 Ιουλίου 2021. 

 Τα από   16-02-2021  συμβατικά τεύχη  του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την 

Υπηρεσία μας, με την υπ’ αριθ. 20914/2384/16-02-2021 απόφαση. 

 Την από 12-04-2021 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δ. βορείων 

Τζουμέρκων  

Και Επειδή  

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

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

στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται για την:   

 Άμεση αποκατάσταση σε φαινόμενα κατολίσθησης κατάντι της επαρχιακής οδού Ιωάννινα-Αμπελοχώρι-

Ραφταναίοι- εντός της Τ.Κ Ραφταναίων. 

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 το έργο : «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και  διευθέτηση όμβριων στην 

Τ.Κ Ραφταναίων δήμου Βόρειων Τζουμέρκων». …». 

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. 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. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/702/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος. 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 12ο 

Έγκριση ανάθεσης της εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του 
Διαιτητικού Δικαστηρίου του άρθρου 66.12.2 της από 21-07-2017 Σύμβασης Σύμπραξης 
μεταξύ της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» και δ.τ. «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΕΕΣ» και της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου 
«Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» και 
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

http://www.php.gov.gr/
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1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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. 56387/2450/26-04-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης 
διάθεσης πίστωσης ποσού 18.600,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» με Υποέργο: «Εκπροσώπηση 
Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του διαιτητικού δικαστηρίου του άρθρου 66 της από 21-07-
2017 σύμβασης σύμπραξης». 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
467/26-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 969/26-04-2021 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

«…  Την 22-04-2021 επιδόθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου, το Πρακτικό Αρ. 1 του Διαιτητικού Δικαστηρίου του 

άρθρου 66.12.2 της από 21-07-2017 Σύμβασης Σύμπραξης μεταξύ της εταιρείας ειδικού σκοπού με την 

επωνυμία «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» και 

δ.τ. «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΕΕΣ» και της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου 

«Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου», βάσει του οποίου, 

ορίζεται η 10-05-2021 ημέρα Δευτέρα, ως ημερομηνία συνεδρίασης του Δικαστηρίου, η οποία θα διεξαχθεί 

στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (κτήριο ΝΟΜΙΚΗ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα 106 80) και κατά την οποία οι διάδικοι καλούνται να παραστούν 

ενώπιόν του δια των νομίμων εκπροσώπων τους. 

Το Διαιτητικό Δικαστήριο, αποτελείται από τον Επιδιαιτητή Δημήτριο Γεώργα, Επίτιμο Αρεοπαγίτη, ο οποίος 

ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 501/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, τον Διαιτητή Θωμά 

Παπαευαγγέλου, Επίτιμο Σύμβουλο Επικρατείας, ο οποίος ορίσθηκε την από 19-07-2019 Αίτηση Υποβολής 

Διαφοράς σε Διαιτησία της «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΕΕΣ» και τον Διαιτητή Δημήτριο Τσικρικά, 

Δικηγόρο, Καθηγητή Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, ο οποίος ορίσθηκε την αριθμ. πρωτ. 115548/826/29-07-2019 

απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Το ως άνω Διαιτητικό Δικαστήριο, επιλαμβάνεται της εκδίκασης της από 19-07-2019 Αίτησης Υπαγωγής στη 

Διαιτησία της «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΕΕΣ», κατά της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία ο ΙΦΣ 

διεκδικεί από την Περιφέρεια Ηπείρου, συνολικό ποσό € 4.565.656,85 εντόκως, για μη νόμιμη επιβληθείσα 

ποινική ρήτρα, για αποζημίωση για θετικές ζημίες, για αποζημίωση για απώλεια εσόδων, και για αποζημίωση 

για κόστος διενέργειας δοκιμών ελέγχου. 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την αριθμ. πρωτ. 56387/2450/26-04-2021 απόφαση περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού € 15.000,00 

πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001 και 

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

(Υποέργο: Εκπροσώπηση Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του διαιτητικού δικαστηρίου του άρθρου 66 της 

από 21-07-2017 σύμβασης σύμπραξης). 
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2. Την από 26-04-2021 προσφορά της δικηγόρου Γεωργίας Τατάγια του Μιχαήλ, σε απάντηση της σχετικής 

αριθμ. πρωτ. 56269/460/26-04-2021 πρόσκλησης αποστολής οικονομικής προσφοράς του Γραφείου 

Περιφερειάρχη, στην οποία αναφέρει τα εξής: «… σας γνωρίζω ότι για την α' συζήτηση της διαιτητικής 

διαδικασίας και μέχρι το πέρας αυτής, την υποβολή προτάσεων, την αντίκρουση των προτάσεων της 

αντιδίκου εταιρείας, την υποβολή υπομνημάτων, εγγράφων, και για οποιαδήποτε ενέργεια, απαραίτητη για 

την εκπροσώπηση της Περιφέρειας και τη διασφάλιση των συμφερόντων της, η νόμιμη αμοιβή μου βάσει του 

αντικειμένου της διαφοράς -το οποίο προσδιορίζεται από την αιτούσα εταιρεία στο ποσό των 4.565.656,85€- 

σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 1 του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) σε συνδυασμό με το άρθρο 63 παρ. 

1 του ίδιου νόμου, ανέρχεται στο ποσό των 31.946,97€. Αντί της αμοιβής αυτής, προτείνω το ποσό των 

15.000€ πλέον ΦΠΑ, στο οποίο και την περιορίζω, συμπεριλαμβανομένων παντός είδους εξόδων και 

εισφορών». 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Α. την έγκριση δαπάνης ποσού € 15.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 

Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» (Υποέργο: Εκπροσώπηση Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του διαιτητικού 

δικαστηρίου του άρθρου 66 της από 21-07-2017 σύμβασης σύμπραξης). 

Β. την ανάθεση στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ΔΣΑ) οδός 

Σκουφά αρ. 60, της εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου του 

άρθρου 66.12.2 της από 21-07-2017 Σύμβασης Σύμπραξης μεταξύ της εταιρείας ειδικού σκοπού με την 

επωνυμία «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» και 

δ.τ. «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΕΕΣ» και της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου 

«Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου»,   

Η ανάθεση της ως άνω εντολής εκπροσώπησης στη δικηγόρο Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, κρίνεται 

απαραίτητη και αναγκαία, για την προάσπιση των συμφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του 

Διαιτητικού Δικαστηρίου, λόγω του εξειδικευμένου της άνω υποθέσεως, που απαιτεί την εκπροσώπηση από 

δικηγόρο με την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο, σε συνδυασμό και με τα ζητήματα 

που τίθενται εν προκειμένω, τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς καθώς και με την αδυναμία εκπροσώπησης 

της Περιφέρειας Ηπείρου από τον επί παγία αντιμισθία νομικό σύμβουλο της Περιφέρειας λόγω αυξημένου 

φόρτου εργασίας του. 

Η αμοιβή της ανωτέρω πληρεξούσιας δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την από 26-04-2021 

προσφορά της, σε απάντηση της σχετικής αριθμ. πρωτ. 56269/460/26-04-2021 πρόσκλησης αποστολής 

οικονομικής προσφοράς του Γραφείου Περιφερειάρχη, θα ανέλθει στο ποσό των € 15.000,00 πλέον ΦΠΑ, 

συμπεριλαμβανομένων παντός είδους εξόδων και εισφορών, για την Α’ συζήτηση της διαιτητικής διαδικασίας 

την 10-05-2021 και μέχρι το πέρας αυτής, την υποβολή προτάσεων, την αντίκρουση των προτάσεων της 

αντιδίκου, την υποβολή υπομνημάτων, εγγράφων, και για οποιαδήποτε ενέργεια, απαραίτητη για την 

εκπροσώπηση της Περιφέρειας και τη διασφάλιση των συμφερόντων της. …».  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 Εγκρίνει την ανάθεση στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 
11279 ΔΣΑ) οδός Σκουφά αρ. 60, της εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του 
Διαιτητικού Δικαστηρίου του άρθρου 66.12.2 της από 21-07-2017 Σύμβασης Σύμπραξης μεταξύ 
της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» και δ.τ. «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΕΕΣ» και της 
Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου», προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια 
Ηπείρου καθόλη τη διάρκεια της διαιτητικής διαδικασίας, και μέχρι το πέρας αυτής και να 
προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την διεκπεραίωση της άνω εντολής και 
την ευόδωσή της και την διασφάλιση των συμφερόντων της Περιφέρειας. 

Το ως άνω Διαιτητικό Δικαστήριο, επιλαμβάνεται της εκδίκασης της από 19-07-2019 Αίτησης 
Υπαγωγής στη Διαιτησία της «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΕΕΣ», κατά της Περιφέρειας Ηπείρου, 
με την οποία ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (Ι.Φ.Σ.) διεκδικεί από την Περιφέρεια Ηπείρου, 
συνολικό ποσό € 4.565.656,85 εντόκως, για μη νόμιμη επιβληθείσα ποινική ρήτρα, για 
αποζημίωση για θετικές ζημίες, για αποζημίωση για απώλεια εσόδων, για αποζημίωση για 
κόστος διενέργειας δοκιμών ελέγχου και για αποζημιώσεις για απώλεια εσόδων κατά το πρώτο 
και δεύτερο έτος λειτουργίας της ΜΕΑ. 

Η ανάθεση της ως άνω εντολής εκπροσώπησης στη δικηγόρο Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, 
κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία, για την προάσπιση των συμφερόντων της Περιφέρειας 
Ηπείρου ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου, λόγω του εξειδικευμένου της άνω υποθέσεως, 
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που απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο με την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση στο 
αντικείμενο, σε συνδυασμό και με τα ζητήματα που τίθενται εν προκειμένω, τους 
προβαλλόμενους ισχυρισμούς καθώς και με την αδυναμία εκπροσώπησης της Περιφέρειας 
Ηπείρου από τον επί παγία αντιμισθία νομικό σύμβουλο της Περιφέρειας λόγω αυξημένου 
φόρτου εργασίας του, ενώ επιπροσθέτως, είναι οικονομικά ασύμφορη για την Περιφέρεια, η 
επιβάρυνση που προκαλείται για την μετάβασή του εκτός έδρας, για την παρακολούθηση της 
υπόθεσης εκ του σύνεγγυς. Επιπλέον η ως άνω δικηγόρος, είναι άριστος γνώστης της υπόθεσης 
που επιλαμβάνεται το ως άνω Διαιτητικό Δικαστήριο, εφόσον έχει αποτελεσματικά και με 
επιτυχία εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ηπείρου και κατά τη διαδικασία παραπομπής σε 
διαιτησία και κατά το στάδιο συγκρότησης του Διαιτητικού Δικαστηρίου ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, βάσει των αριθμ. 24/1931/29-07-2019 και 37/2952/23-12-
2019 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής. 

 Εγκρίνει την δαπάνη ποσού € 15.000,00 πλέον 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 Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» με 
Υποέργο: «Εκπροσώπηση Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του διαιτητικού δικαστηρίου του 
άρθρου 66 της από 21-07-2017 σύμβασης σύμπραξης», για την κάλυψη της αμοιβής της 
πληρεξούσιας δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου, Γεωργίας Τατάγια του Μιχαήλ, για την Α’ 
συζήτηση της διαιτητικής διαδικασίας την 10-05-2021 και μέχρι το πέρας αυτής, την υποβολή 
προτάσεων, την αντίκρουση των προτάσεων της αντιδίκου, την υποβολή υπομνημάτων, 
εγγράφων, και για οποιαδήποτε ενέργεια, απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας 
και τη διασφάλιση των συμφερόντων της, σύμφωνα με την από 26-04-2021 προσφορά της με 
τα συνημμένα δικαιολογητικά, σε απάντηση της σχετικής αριθμ. πρωτ. 56269/460/26-04-2021 
πρόσκλησης αποστολής οικονομικής προσφοράς του Γραφείου Περιφερειάρχη.   

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 1 του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) σε 
συνδυασμό με το άρθρο 63 παρ. 1 του ίδιου νόμου, σε περίπτωση μη ύπαρξης γραπτής 
συμφωνίας, η νόμιμη αμοιβή βάσει του αντικειμένου της διαφοράς - το οποίο προσδιορίζεται 
από την αιτούσα εταιρεία στο ποσό των 4.565.656,85 € - ανέρχεται στο ποσό των 31.946,97 €. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, με το σκεπτικό ότι η δαπάνη για την 
εκπροσώπηση στο Διαιτητικό Δικαστήριο είναι πολύ μεγάλη και επιπλέον πρέπει η Περιφέρεια 
να διευρύνει τις αναθέσεις της νομικής εκπροσώπησής της και σε άλλους δικηγόρους, και κατά 
προτίμηση από τους τοπικούς δικηγορικούς συλλόγους. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. 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. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/703/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 13ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια τριών (3) 
οικίσκων (container) για την αντιμετώπιση, την προστασία και διασφάλιση της δημόσιας υγείας 
από τον κορωνοϊό (CoVid-19) για τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 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, 
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

5. Την εισήγηση της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. οικ. 2726/26-04-2021 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 968/26-04-2021 αντίστοιχα στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…… Έχοντας  υπόψη: …. 

4. Τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του 

κορωνοϊού (CoVid-19)». 

5. Τις άμεσες και επείγουσες ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου για την αντιμετώπιση, την προστασία και 

διασφάλιση της δημόσιας υγείας εξαιτίας της εξάπλωσης της πανδημίας από  τον  κορωνοϊού (CoVid-19). 

6. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 56441/2455/26-04-2021 απόφαση περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης & ορισμός 

αποφαινομένων οργάνων. 

Παρακαλούμε, όπως εγκρίνεται τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης 20.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (24.800,00 € 

με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2020ΕΠ53000001 και τίτλο 

«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την 

υλοποίηση του υποέργου: «Προμήθεια τριών (3) οικίσκων (container) για την αντιμετώπιση, την προστασία 

και διασφάλιση της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό  (CoVid-19) για τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες 

της Περιφέρειας Ηπείρου», επειδή με δεδομένη την εξάπλωση της πανδημίας από τον κορωνοϊό (CoVid-19) 

και στη χώρα μας, αλλά και λόγω του κατεπείγοντος από την πορεία εξέλιξης και διασποράς των κρουσμάτων 

του στην Περιφέρεια Ηπείρου, η ως άνω προμήθεια κρίνεται απαραίτητη για λόγους πρόληψης, αντιμετώπισης 

της εν λόγω πανδημίας, προστασίας και διασφάλισης της δημόσιας υγείας, καθώς και περιορισμού της 

μετάδοσης και διασποράς του ιού....». 

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

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 τριών (3) οικίσκων (container) για την 
αντιμετώπιση, την προστασία και διασφάλιση της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό (CoVid-19) για τις 
άμεσες και επιτακτικές ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου», καθώς κρίνεται απαραίτητη η ανωτέρω 
προμήθεια για λόγους πρόληψης, αντιμετώπισης της εν λόγω πανδημίας, προστασίας και διασφάλισης 
της δημόσιας υγείας, καθώς και περιορισμού της μετάδοσης και διασποράς της, λόγω της εξάπλωσης της 
πανδημίας από τον κορωνοϊό (CoVid-19) και στη χώρα μας, αλλά και λόγω του κατεπείγοντος από την 
πορεία εξέλιξης και διασποράς των κρουσμάτων του στην Περιφέρεια 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. 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. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/704/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος. 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 14ο 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 
4993/745/24-7-1975 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς 
ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του 
δημοσίου, των ΟΤΑ  και των εν γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. περί ων το αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53». 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2735/26-04-2021 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 970/26-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 30.034,20 € χωρίς Φ.Π.Α. (37.242,41 € 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 37.242,41 € 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. -

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 24% 

1 ΚΗΥ 9176 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 4 ΤΕΜ. ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

185/65R14H 
274,20 € 340,01 € 

2 ΚΗΙ 7412 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 4 ΤΕΜ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ, 1 

ΤΕΜ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΠΕΚ  
440,00 € 545,60 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΠΕΚ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ -

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟΠΟΠΘΕΤΗΣΗ ΦΛΑΝΤΖΑΣ 

320,00 € 396,80 € 
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3 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΗΘΑΙΟ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ Ν2W4-A,ΓΙΑ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΧΩΜΑ. ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ 

ΛΕΠΙΔΑ ΔΙΠΛΗΣ ΑΥΛΑΚΩΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 

ΜΗΚΟΥΣ 4320mm, ΠΑΧΟΥΣ 2.40mm. 

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΥΠΟΥ C 20X55X20mm, 

ΠΑΧΟΥΣ 4,00 mm, ΥΨΟΥΣ 1500 mm, ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  S355 ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑ 4,00 m  (ΜΕΤΡΑ 240) 

7.080,00 € 8.779,20 € 

4 ΚΗΙ 7412 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΠΩ ΚΑΙ ΠΌΡΤΑ 

ΕΜΠ., ΒΑΨΙΜΟ  
800,00 € 992,00 € 

5 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ kombi, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

kombi, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ, ΑΛΥΣΙΔΕΣ, ΛΑΔΙΑ, 

ΛΑΜΑ 

2.650,00 € 3.286,00 € 

6 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 380,00 € 471,20 € 

7 ΚΗΗ 6014 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΒΑΦΗ  ΖΑΝΤΩΝ (ΤΕΜ 4) 250,00 € 310,00 € 

8 ΜΕ 121958 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 4 ΤΕΜ. ΕΛΑΣΤΙΚΑ 23,5R25  8.000,00 € 9.920,00 € 

9 ME 123702 
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 6 ΤΕΜ. ΕΛΑΣΤΙΚΑ 1400-24 3.600,00 € 4.464,00 € 

10 ΚΗΟ 9101 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 6 ΤΕΜ. ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

315/80R22,5 
3.120,00 € 3.868,80 € 

11 KHH 6038 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 6 ΤΕΜ. ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

315/80R22,5 
3.120,00 € 3.868,80 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 30.034,20 € 37.242,41  € 

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. 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. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/705/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος. 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 15ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 05-02-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε.  Άρτας «Αποκατάσταση - 
βελτίωση του δρόμου Αμφιθέα - Μεγάρχη - Φωτεινό και προστασία πρανών 
υδατορεμάτων εντός του οικισμού της Τ.Κ. Μεγάρχης», προϋπολογισμού € 82.000,00 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 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020, 11/48/27-07-2020 και 13/61/22-
10-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του. 

6. Την με α/α 2217 και αρ. πρωτ. 4556/17-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΑ9Φ7Λ9-Ρ98) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, ποσού € 82.000,00 για την πληρωμή του έργου «Αποκατάσταση - βελτίωση 
του δρόμου Αμφιθέα - Μεγάρχη - Φωτεινό και προστασία πρανών υδατορεμάτων εντός του 
οικισμού της Τ.Κ. Μεγάρχης», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.014.01 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 2375 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

7. Την αριθμ. 33/2199/11-12-2020 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. Άρτας «Αποκατάσταση - βελτίωση του 
δρόμου Αμφιθέα - Μεγάρχη - Φωτεινό και προστασία πρανών υδατορεμάτων εντός του 
οικισμού της Τ.Κ. Μεγάρχης», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & 
ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 66.129,03 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 82.000,00 
€, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 3257/10-12-2020 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 3093/02-12-2020 
απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 
071.9781.01.014.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 
2020, σύμφωνα με την με α/α 2217 και αρ. πρωτ. 4556/17-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΑ9Φ7Λ9-Ρ98) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2375 στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 
Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

8. 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. 

9. Την με α/α 870 και αρ. πρωτ. 880/10-03-2021 (ΑΔΑ:9ΛΙΟ7Λ9-ΨΞΛ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, ποσού € 82.000,00 για την πληρωμή του έργου «Αποκατάσταση - βελτίωση 
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του δρόμου Αμφιθέα - Μεγάρχη - Φωτεινό και προστασία πρανών υδατορεμάτων εντός του 
οικισμού της Τ.Κ. Μεγάρχης», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.014.01 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 875 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

10. Την αριθμ. 1/47/11-01-2021 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 23-12-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από 
το ΜΗΜΕΔ. 

11. Την αριθμ. 5/275/18-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
το από 05-02-2021 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. 95159, που διενεργήθηκε στις 05-02-2021, 
για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση - βελτίωση του δρόμου 
Αμφιθέα - Μεγάρχη - Φωτεινό και προστασία πρανών υδατορεμάτων εντός του οικισμού της 
Τ.Κ. Μεγάρχης», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, 
απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 66.129,03 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 82.000,00 €, σε 
βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.014.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, και σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης 
αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ», ο οποίος προσέφερε μέση 
τεκμαρτή έκπτωση σαράντα οκτώ και τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό (48,04 %) στις τιμές 
του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 29.877,99 € χωρίς απρόβλεπτα 
αναθεώρηση και ΦΠΑ, 34.360,30 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 42.606,77 με ΦΠΑ. 

12. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 838/26-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 967/26-
04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα το από 16-04-2021 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής 
Διαγωνισμού του έργου του θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο 
έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται στη διακήρυξη, βρήκε αυτά σύμφωνα με τη 
διακήρυξη και εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΣΦΗΚΑΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ», ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα οκτώ και τέσσερα 
εκατοστά επί τοις εκατό (48,04 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο 
ποσό 29.877,99 € χωρίς απρόβλεπτα αναθεώρηση και ΦΠΑ, 34.360,30 € χωρίς ΦΠΑ και 
συνολική δαπάνη 42.606,77 με ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 16-04-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-02-2021 
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), που διενεργήθηκε στις 05-02-2021, με α/α Συστήματος 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 95159, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση - βελτίωση 
του δρόμου Αμφιθέα - Μεγάρχη - Φωτεινό και προστασία πρανών υδατορεμάτων εντός του 
οικισμού της Τ.Κ. Μεγάρχης», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, 
απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 66.129,03 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 82.000,00 € σε 
βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.014.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021, 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού 
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους 
όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης στον 
οικονομικό φορέα «ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ», ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 
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σαράντα οκτώ και τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό (48,04 %) και προσφερόμενο ποσό 
34.360,30 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 42.606,77 με ΦΠΑ. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), που διενεργήθηκε στις 05-02-2021 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Αποκατάσταση - βελτίωση του δρόμου Αμφιθέα - Μεγάρχη - Φωτεινό και προστασία πρανών 
υδατορεμάτων εντός του οικισμού της Τ.Κ. Μεγάρχης», προϋπολογισμού δημοπράτησης 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 66.129,03 € και συνολικής 
δαπάνης με ΦΠΑ 82.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.014.01 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021,  

στον οικονομικό φορέα «ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα οκτώ και 
τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό (48,04 %) στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης και 
προσφερόμενο ποσό 29.877,99 € χωρίς απρόβλεπτα αναθεώρηση και ΦΠΑ, 34.360,30 € χωρίς 
ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 42.606,77 με ΦΠΑ, σύμφωνα με το από 05-02-2021 Πρακτικό της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/275/18-02-2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 16-04-2021 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 «ΣΦΗΚΑΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. 
Άρτας, στο ποσό των 42.606,77 με ΦΠΑ, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.014.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας 
οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 870 και αρ. πρωτ. 880/10-03-2021 (ΑΔΑ:9ΛΙΟ7Λ9-
ΨΞΛ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 875 στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) του έργου: 
«Αποκατάσταση - βελτίωση του δρόμου Αμφιθέα - Μεγάρχη - Φωτεινό και προστασία πρανών 
υδατορεμάτων εντός του οικισμού της Τ.Κ. Μεγάρχης».  

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας σήμερα στις 16.04.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1000 πμ οι: 

1. Δήμητρα Ιωάννου, ΠΕ Γεωπονίας, Πρόεδρος, 

2. Ανδρέας Σταύρακας, Λοιποί ΤΕ, Μέλος, και 

3. Παύλος Καρέζος, ΤΕ Μηχανικός, Μέλος,  

μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 1/47/11.01.2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της 
διακήρυξης του Διαγωνισμού προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αρ. 5/275/18.02.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την 
οποία εγκρίθηκε το από 05.02.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 
«Αποκατάσταση - βελτίωση του δρόμου Αμφιθέα - Μεγάρχη - Φωτεινό και προστασία πρανών 
υδατορεμάτων εντός του οικισμού της Τ.Κ. Μεγάρχης» προϋπολογισμού 82.000,00 € με ΦΠΑ κατά 
την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΣΦΗΚΑΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα οκτώ και τέσσερα εκατοστά 
επί τοις εκατό (48,04 %) και προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 34.360,30 € και συνολική δαπάνη 
με ΦΠΑ 42.606,77 €. 

2. Το αρ. πρωτ. 484/01.03.2021 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 5/275/18.02.2021 απόφασης στους 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο 
χρονικό διάστημα. 

4. Το αρ. πρωτ. οικ. 779/26.03.2021 έγγραφο υποβολής δικαιολογητικών στον προσωρινό ανάδοχο 
κ. Σωτήριο Σφήκα καθώς και την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης. 

5. Την από 02.04.2021 αίτηση του κ. Σωτηρίου Σφήκα (προσωρινού αναδόχου) με την οποία 
κατέθεσε σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά  καθώς και την ηλεκτρονική υποβολή των 
δικαιολογητικών, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 

Η Επιτροπή έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη 
διακήρυξη. 
Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «ΣΦΗΚΑΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ», η οποία  προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα οκτώ και τέσσερα εκατοστά επί τοις 
εκατό (48,04 %), με προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 34.360,30 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 
42.606,77 €. 

Το παρόν συντάσσεται σε συνέχεια του από 31.07.2020 πρακτικού δημοπρασίας. 
 Άρτα, 16.04.2021 
 Η Επιτροπή 
  
 1. Δήμητρα Ιωάννου 
   
 2. Ανδρέας Σταύρακας 
   
 3. Παύλος Καρέζος 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 13/706/27-04-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, Μ. Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 55462/941/23-04-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος. 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 16ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-02-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου «Αναβάθμιση των 
εγκαταστάσεων Ιαματικών πηγών Πρέβεζας με έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης» 
προϋπολογισμού 1.383.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου «Thematic Routes and Networks - 
TheRout_Net» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A 
«Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

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), 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. 4/278/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των 
δαπανών και διάθεση πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 318/6 με 
ΚΑ 2019ΕΠ31860009 για την υλοποίηση από την Περιφέρεια Ηπείρου, ως εταίρος, των 
δράσεων και παρεμβάσεων του έργου “TheRout_Net - Thematic routes and networks”, του 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας COOPERATION PROGRAMME 
INTERREG V-A GREECE – ITALY 2014-2020. 

6. Την αριθμ. 31/2064/01-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Ιαματικών 
πηγών Πρέβεζας με έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης» προϋπολογισμού 1.383.000,00 
€ με ΦΠΑ, του έργου «Thematic Routes and Networks -TheRout_Net» του Προγράμματος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020», της 
ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α. 2019ΕΠ31860009, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. 
πρωτ. 15649/25-11-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του 
έργου, με την αριθμ. 4578/27-02-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Πρέβεζας, και την αριθμ. πρωτ. 169129/15649/25-11-2020 απόφαση έγκρισης 
συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και βάσει και της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Πρέβεζας, του Δήμου Κόνιτσας, της 
Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Πρέβεζας, της Αναπτυξιακής Εταιρείας 
Αμάραντος Α.Ε. και της «Λουτρά Καβασίλων – Αγίας Βαρβάρας – Κόνιτσας Α.Ε.» για την 
υλοποίηση της Πράξης: «Παρεμβάσεις ανάδειξης Ιαματικών Φυσικών Πόρων της 
Περιφέρειας Ηπείρου», η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 7/145/19-12-2018 
Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, 
με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η δαπάνη για τη διενέργεια του ανωτέρω διαγωνισμού, θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου 
της ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α. 2019ΕΠ31860009 και τίτλο «TheRout_Net, MIS 5041731, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, GRIT 2014-20», σύμφωνα με την αριθμ. 4/278/07-02-2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

7. Την αριθμ. 5/258/18-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από: Α) υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, 
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όπως προέκυψαν από  την από 02-02-2021 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών 
μελών από το ΜΗΜΕΔ (mimed-ecb-a-2-id-aa-8566-eba), και Β) από εκπροσώπους του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τμήμα Ηπείρου), της ΠΕΔΜΕΔΕ (Περιφερειακό Τμήμα 
Ηπείρου) και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Ηπείρου, όπως ορίσθηκαν με τους 
αναπληρωτές τους. 

8. Την αριθμ. 8/396/09-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
το από 23-02-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-02-2021 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. 94943 για την κατασκευή του 
υποέργου «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Ιαματικών πηγών Πρέβεζας με έργα 
εκσυγχρονισμού και επέκτασης» προϋπολογισμού 1.383.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου 
«Thematic Routes and Networks -TheRout_Net» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014 – 2020, της ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α. 
2019ΕΠ31860009, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο 
οικονομικός φορέας «ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.» με μέση τιμή έκπτωσης 43,72 % και ποσό 
προσφοράς 627.709,24 € (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. 5211/26-04-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 971/27-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
διαβιβάζει συνημμένα το από 26-04-2021 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 «ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.» με μέση τιμή 
έκπτωσης 43,72 % και ποσό προσφοράς 627.709,24 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 26-04-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-02-2021 
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. 94943 για την κατασκευή 
του υποέργου «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Ιαματικών πηγών Πρέβεζας με έργα 
εκσυγχρονισμού και επέκτασης» προϋπολογισμού 1.383.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου 
«Thematic Routes and Networks -TheRout_Net» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014 – 2020, της ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α. 
2019ΕΠ31860009, 

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 «ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.» με μέση 
τιμή έκπτωσης 43,72 % και ποσό προσφοράς 627.709,24 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 94943, που διενεργήθηκε στις 23-02-2021, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του υποέργου «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Ιαματικών 
πηγών Πρέβεζας με έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης» προϋπολογισμού 1.383.000,00 € με 
ΦΠΑ, του έργου «Thematic Routes and Networks -TheRout_Net» του Προγράμματος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014 – 2020, της ΣΑΕΠ 
318/6 με Κ.Α. 2019ΕΠ31860009, 

στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.», με μέση τιμή έκπτωσης 43,72 % 
και ποσό προσφοράς 627.709,24 € (χωρίς Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το από 23-02-2021 Πρακτικό 
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της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 8/396/09-03-2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 26-04-2021 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 «ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.» 
και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 
627.709,24 € (χωρίς Φ.Π.Α.), και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α. 2019ΕΠ31860009 και τίτλο «TheRout_Net, MIS 5041731, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, GRIT 2014-20», σύμφωνα με την αριθμ. 4/278/07-02-2020 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής. 

 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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2ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 
Την 26η Απριλίου του έτους 2021 και ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, συνήλθε  σε 

τακτική συνεδρίαση, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του παραπάνω έργου, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 5/28/18-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου, με παρόντα τα μέλη της: 

 

1.  Οικονόμου Γεώργιος  ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Δήμο Ιωαννιτών, Πρόεδρος  
2. Παππάς Κωνσταντίνος  ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών στο Δήμο Ιωαννιτών,  
3.  Κερομύτη Αγνή  ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών στη Δ.Τ.Ε./Π.Η.,  
4. Νάκας Αθανάσιος  ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ιωαννίνων,  
5.  Πατσούρας Χρήστος  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, εκπρόσωπος ΤΕΕ/Τμ. Ηπείρου,  
6. Τσιμπίκης Άγγελος  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, εκπρόσωπος ΠΕΔΜΕΔΕ,  
7.  Παγγές Νικόλαος  Αντιδήμαρχος ΔΕ Λούρου Πρέβεζας, εκπρόσωπος ΠΕΔ Ηπ  

 

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν ο έλεγχος των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο 

οικονομικός φορέας «ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.» ως προσωρινός μειοδότης με μέσο ποσοστό 

έκπτωσης 43,72 %. 

 Με την αριθ.: 8/396/09-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών 

συμμετοχής στη δημοπρασίας του εν λόγω έργου. Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την 

ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.» ως προσωρινό ανάδοχο. Η παραπάνω 

απόφαση κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες με το α.π. 37178/4240/19-03-2021 έγγραφο 

μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, εφόσον δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις στα 

προηγούμενα στάδια του διαγωνισμού, κλήθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ ο ως άνω προσωρινός 

ανάδοχος με την Αριθ. Πρωτ.: οικ. 42880/4918/31-03-21 πρόσκληση της Περιφέρειας 

Ηπείρου, να υποβάλει εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα 

προβλεπόμενα από τα άρθρα 22 και 23 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης. Τα 

εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν τα έγγραφα 

που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 

από την ημερομηνία υποβολής τους, εντός σφραγισμένου φακέλου στο πρωτόκολλο της 

Αναθέτουσας Αρχής. Όταν αυτά υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 31/03/2021 

13:30:21 μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ. Στη συνέχεια ο προσωρινός 

ανάδοχος  ανέβασε στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ στις 05/04/2021 11:10:13 τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης και επίσης κατέθεσε τα ως άνω δικαιολογητικά στην επιτροπή διαγωνισμού 

και με σφραγισμένο φάκελο την 06-04-2021 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου από την 

Περιφέρεια Ηπείρου τον 95513/5211/06-04-21, συνεπώς εμπρόθεσμα. 

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 
 
 
ΕΡΓΟ: «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων 
Ιαματικών Πηγών Πρέβεζας με έργα 
εκσυγχρονισμού  
και επέκτασης» 
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Η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του ανωτέρου φακέλου και  στον έλεγχο 

πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν, καθώς και στον έλεγχο 

πληρότητας  και ορθότητας όσων δικαιολογητικών αναρτήθηκαν μέσω ΕΣΗΔΗΣ.  

Μετά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών η Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού αποφάνθηκε ότι τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα 

προβλέπονται στα άρθρα 22 και 23 της διακήρυξης.  

Κατόπιν αυτών συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο προτείνει ο διαγωνισμός 

του έργου: «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Ιαματικών Πηγών Πρέβεζας με έργα 

εκσυγχρονισμού και επέκτασης» με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 94943 και μέσο ποσοστό 

έκπτωσης 43,72 % να κατακυρωθεί στον οικονομικό φορέα «ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.». 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  26/04/2021 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Γεώργιος Οικονόμου  Παππάς Κωνσταντίνος  Κερομύτη Αγνή 

 

 

 

   Νάκας Αθανάσιος              Πατσούρας Χρήστος                  Τσιμπίκης Άγγελος 

 

 

 

Παγγές Νικόλαος 
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