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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία αποτελείται από τον
Περιφερειάρχη Ηπείρου, ως Πρόεδρο, δύο (2) Αντιπεριφερειάρχες ως μέλη, όπως ορίσθηκαν με την
αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και οκτώ (8) Περιφερειακούς
Συμβούλους ως μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά), όπως εκλέχθηκαν με την αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ως εξής:
Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
Β. Τακτικά Μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

Γ. Αναπληρωματικά μέλη:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Επισημαίνεται ότι η Περιφερειακός Σύμβουλος κα Μπραΐμη - Μπότση Σταυρούλα, δεν μετέχει ως
αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή, κατόπιν της εκλογής της ως Προέδρου του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου, με την αριθμ. 8/21/16-05-2021 απόφασή του, και της αριθμ. πρωτ. 63933/540/2021
παραίτησής της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. οικ.
69789/1179/21-05-2021 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:
Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
Β. Τα μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
Πότσης Οδυσσέας, μέλος
Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), μέλος
Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), μέλος
Βαρέλης Δημήτριος, μέλος
Κατέρης Ιωάννης, μέλος
Καλούδης Βασίλειος, μέλος
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8. Ζάψας Γεώργιος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, μέλος
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 1096/140/13-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.
Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. 69789/1179/2105-2021 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.

Έγκριση του από 23-04-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-02-2021 της
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ζημιών - Αντιστήριξη και προστασία πρανών στην Ι.Μ. Αγ.
Νικάνορα Κόνιτσας», προϋπολογισμού 125.000,00 € με ΦΠΑ.

2.

Έγκριση του από 12-05-2021 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 στην αριστερή όχθη Βοϊδομάτη του ΤΟΕΒ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ»,
προϋπολογισμού € 30.974,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

3.

Έγκριση του από 18-05-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Άμεση συλλογή στοιχείων για την ωρίμανση της μελέτης της οδού Ιωάννινα Καλπάκι (παροχή
υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της
διαπραγμάτευσης.

4.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας (θέση Ελεούσα – Εργατικές)»,
αναδόχου «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», μέχρι την 30-09-2021.

5.

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

6.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Βελτίωση της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας με τη διάστρωση ασφαλτοταπήτων»,
αναδόχου «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», μέχρι την 13-08-2021.

7.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Βελτίωση της οδού Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης (Πλαγιά) - Μονή Παναγιάς Κλαδόρμης Φούρκας προς εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων», αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», μέχρι την 30-12-2021.

8.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Επέκταση χώρου στάθμευσης οχημάτων και περίφραξης αρχαιολογικού χώρου της
Δωδώνης», αναδόχου «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. ΜΠΙΜΠΟΣ», μέχρι την 30-06-2021.

9.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και προστασία ιδιοκτησιών στα όρια της Ηλιόκαλης»,
αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 10-08-2021.

10.

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Άμεση αποκατάσταση και διευθέτηση όμβριων επαρχιακής οδού Περίβλεπτου – Δίκορφου»,
προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

11.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο της
ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση οδικού
ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Λουτροτόπου Άρτας με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ».

12.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Μετσόβου – όρια νομού Τρικάλων έτους 2021
(παροχή υπηρεσιών)».
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13.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Ζαγορίου Τσεπέλοβο-Βρυσοχώρι-Λάιστα-Κήπους-Δόλιανη Μανασσή-Διπόταμος-Άγιος Χριστόφορος - Μεσοβούνι-Αρίστη-Πάπιγκο-Πέτρα-Δεμάτι έτους 2021
(παροχή υπηρεσιών)».

14.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Κατασκευή πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων
για τις ανάγκες των μετακινούμενων κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο:
«Ανακατασκευή σταβλικών εγκαταστάσεων στη θέση Λιάρου (προμήθεια υλικών)».

15.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Καθαρισμός ποταμού Αχέροντα από κορμούς ξερών δέντρων, πλατάνων (παροχή υπηρεσιών)».

16.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Άρση καταπτώσεων και διευθέτηση υδάτων περιοχής Βαθυπέδου (παροχή υπηρεσιών)».

17.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής
αίτησης χρηματοδότησης της Περιφέρειας Ηπείρου στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ14 του
προγράμματος “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”».

18.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου
και της ΔΕΥΑ Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου «Παράκαμψη Νικόπολης – Συγκοινωνιακά
έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», και ορισμός εκπροσώπων
για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.

19.

Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του
Δήμου Πωγωνίου για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου, για τη σύνταξη μελετών των φακέλων
υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

20.

Έγκριση του από 19-05-2021 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
αντιμετώπιση κατολίσθησης στην επαρχιακή οδό προς Λίθινο του Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού
€ 50.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

21.

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 στη θέση «Στάρια» της 3ης επαρχιακής οδού μετά τον οικισμό
Χαροκοπίου», προϋπολογισμού 39.700,00 € με ΦΠΑ.

22.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου Νεγάδων - Φραγκάδων»,
αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ», μέχρι την 30-10-2021.

23.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης υπηρεσιών του υποέργου της
Π.Ε. Ιωαννίνων «Υπηρεσίες φύλαξης νέου κλειστού γυμναστηρίου Ιωαννίνων για την αγωνιστική
περίοδο 2020-2021», αναδόχου εταιρείας «ΒSS Ο.Ε.»

24.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Κόνιτσας Τελωνείο Μέρτζιανης-Μπουραζάνι-Λουτρά ΑμαράντουΛουτρά Καβάσιλα και Δίστρατο έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)».

25.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων Β-Γ επαρχιακή οδός-Συρράκο –
Καλαρρύτες – Ματσούκι – Αμπελοχώρι – Μονολίθι – Πλατανούσα - Γέφυρα Πλάκας - Πράμαντα και
Κατσικά-Διακλάδωση Εγνατίας έτους 2021(παροχή υπηρεσιών)».

26.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με ΚΑ2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016
(π.κ.2013ΕΠ03000013)».

27.

Έγκριση τροποποίησης σύμβασης MeDInno (α) ως προς την παράταση της διάρκειας της και την
αλλαγή των τίτλων των παραδοτέων Π.6.1.1.α και Π.6.1.1.γ και (β) ως προς τις τεχνικές
προδιαγραφές των παραδοτέων Π.6.1.1.α και Π.6.1.1.γ στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg VA Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

28.

Έγκριση λύσης σύμβασης της Περιφέρειας Ηπείρου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου RESORPromoting best practices to support energy efficiency and renewable energy in European islands
and remote regions (PGI05092) του Προγράμματος Interreg Europe.
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29.

Έγκριση λύσης σύμβασης της Περιφέρειας Ηπείρου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου APPROVE
- Advancing Public Participation and Stakeholder Engagement for the Improvement of renewable
energy policies (PGI05543), του Προγράμματος Interreg Europe.

30.

Έγκριση παράτασης της διάρκειας της σύμβασης της Περιφέρειας Ηπείρου για τη Δημιουργία
ντοκιμαντέρ με θέμα το καλαρρύτικο πρόβατο γνωστού ως «Μπούτσκο».

31.

Έγκριση διορθωμένων ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών με Ε.Μ.Δ.,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, του άρθρου 2 Κεφάλαιο Α της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018
ΚΥΑ.

32.

Έγκριση τροποποιημένων πινάκων δρομολογίων παρατεινόμενων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών
Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.

33.

Έγκριση συμπληρωματικών τροποποιημένων πινάκων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, των οριστικών αναδόχων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α
Συστήματος: 71182.

34.

Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης γονέων ή κατά νόμο επιτρόπων
μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Ιωαννίνων, με επιδόματα του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.

35.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Δωδώνης Ιωάννινα-Δωδώνη-Δερβίζιανα-Σιστρούνι-ΑχλαδέαΠλατάνια κ.λ.π. έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)».

36.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των Δήμων Ζίτσας - Πωγωνίου έτους 2021
(παροχή υπηρεσιών)».

37.

Εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, για προσλήψεις τακτικού προσωπικού στο
πλαίσιο του πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων για τα έτη 2022 – 2025.

38.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του προγράμματος για την συμμετοχή των τέκνων των
υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, σε παιδικές κατασκηνώσεις.

39.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή τηλεφωνική γραμμής με σύνδεση Internet
στον χώρο που φυλάσσονται τα εμβόλια COVID-19 και έγκριση ανακλήσεων αποφάσεων ανάληψης
πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021.

40.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Ιωαννίνων στην Έκδοση της Επιστημονικής Επετηρίδας «ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ» από το Ίδρυμα
Βορειοηπειρωτικών Ερευνών.

41.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Ιωαννίνων στην περιοδική έκδοση «Τζουμερκιώτικα Χρονικά» από την Ιστορική και Λαογραφική
Εταιρεία Τζουμέρκων.

42.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Μετσόβου Επαρχιακή οδός Μέτσοβο-Ανθοχώρι-ΠεριστέριΓότιστα έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)».

43.

Έγκριση του από 14-05-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-05-2021 ανοιχτής
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας
«Συντήρηση-βελτίωση επαρχιακής οδού 13 Διάσελλο-Σκουληκαριά», προϋπολογισμού €
110.000,00 με ΦΠΑ.

44.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων στους
ποταμούς Κομποτέικο και Άννινο», προϋπολογισμού € 118.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της
Επιτροπής Διενέργειας.

45.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού
πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού € 220.000,00 με ΦΠΑ και
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

46.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού
οδικού δικτύου (σήμανση οριζόντια, κατακόρυφη – ασφάλεια)», προϋπολογισμού € 100.000,00 με
ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
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47.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού
ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ και
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

48.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση τμήματος της
24ης επαρχιακής οδού (Καστανιά-Ελάτη-Σταυροβρύση)», προϋπολογισμού € 130.000,00 με ΦΠΑ και
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

49.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση –επέκταση ηλεκτροφωτισμού
οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.

50.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας
«Συντήρηση - προστασία πρανών (τοίχος αντιστήριξης) στη θέση Ξηρόκαμπος της Ε.Ο. 12 (Άνω
Καλεντίνη – Ξηρόκαμπος - όρια Ν. Καρδίτσας)», αναδόχου Παναγιώτη Κατέρου ΕΔΕ, μέχρι την 3107-2021.

51.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Παροχή
υπηρεσιών βυθομετρικών αποτυπώσεων στις λιμνοθάλασσες ΠΕ Άρτας καθώς και τοπογραφικών
αποτυπώσεων στις λουρονησίδες που περικλείουν αυτές».

52.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση
μηχανημάτων έργου για την άρση προσχώσεων σε τάφρο στη θέση Πλατανάκι Νεοχωρίου ΠΕ
Άρτας».

53.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας
«Επείγουσες εργασίες καθαρισμού των εσοδευτικών στομίων Ζάρκος και Στάχτερ της
λιμνοθάλασσας «Τσουκαλιό» με τη χρήση μηχανημάτων έργων».

54.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση φθορών –
βελτίωση επαρχιακής οδού από γέφυρα Νεράιδας – Κυπάρισσο – Βρυσέλλα – Παλαιοχώρι –
Κοκκινιά», προϋπολογισμού € 202.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

55.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών
ασφαλτοτάπητα τμήματος Εθνικής Οδού Παραμυθιάς - Γλυκής», προϋπολογισμού € 248.000,00 με
ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

56.

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

57.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας & Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Μαυροματίου
έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)».

58.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Εργασίες διαμόρφωσης πρόσβασης για την αποκατάσταση του κάστρου ¨Κιάφας¨ Σουλίου
(παροχή υπηρεσιών)».

59.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Προμήθεια υλικών μεταφοράς νερού πλησίον του αρχαιολογικού χώρου Σουλίου για την
αποκατάσταση υποδομών που επλήγησαν από τον πρόσφατο σεισμό».

60.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Καθαρισμός ενόψει της θερινής περιόδου περιοχής Καραβοστασίου και Πλαταριάς (παροχή
υπηρεσιών)».

61.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Άμεση κατασκευή συρματοκιβωτίων στον Κωκκυτό ποταμό για αντιστήριξη οδού στο Ε.Ο
Παραμυθιάς - Κρυσταλλοπηγής (παροχή υπηρεσιών)».

62.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Άμεση κατασκευή τεχνικού και καθαρισμός ρέματος περιοχής Γλυκής (παροχή υπηρεσιών)».

63.

Έγκριση του από 11-05-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-05-2021 ανοιχτής
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Διευθετήσεις
ομβρίων υδάτων στο Δ.Δ. Ν. Σινώπης», προϋπολογισμού € 64.000,00 με ΦΠΑ.
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64.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση καταπτώσεων -αντιστηρίξεις - βελτίωση
βατότητας και ασφάλειας στην 5η Ε.Ο.», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.

65.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας στο οδικό δίκτυο του Δήμου
Ζηρού αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 69.000,00 με ΦΠΑ.

66.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις - κατασκευές τεχνικών στην Ε.Ο.19
Αρχάγγελος – Νεράιδα», προϋπολογισμού € 68.968,89 με ΦΠΑ και ακύρωση της σχετικής αριθμ.
6/330/26-02-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

67.

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την πληρωμή δαπανών δημοσίευσης προκηρύξεων
διαγωνισμών της Π.Ε. Πρέβεζας.

68.

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

69.

Έγκριση των Πρακτικών 1/12-05-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και 2/20-05-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών
προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για
την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του
προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2021, στην Περιφερειακή
Ενότητα Πρέβεζας προϋπολογισμού 165.194,70 € με Φ.Π.Α.

70.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για υπερωριακή απασχόληση για την υλοποίηση του EΠ
«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, για το ΤΕΒΑ/FEAD 20142020, της Πράξης: «Αποκεντρωμένες προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής,
Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016» ΚΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ –
Π.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ, MIS 5000146».

71.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Καθαρισμός ενόψει τουριστικής περιόδου στην Αμμουδιά Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)».

72.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Καθαρισμός ενόψει τουριστικής περιόδου Μύτικα – Μονολιθίου – Καστροσυκιάς Πρέβεζας (παροχή
υπηρεσιών)».

73.

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

74.

Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες χωρικής
αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2020-2021 με άσκηση των δικαιωμάτων
προαίρεσης, του αριθ. 3109/24-08-2017 (Α/Α Συστήματος: 45214) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού.

75.

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/17-05-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για
την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής της Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 5000127» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού
323.190,47 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

76.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση της επαρχιακής οδού Αμπελοχωρίου - Διακλάδωση προς
Ραφταναίους και για την διευθέτηση ομβρίων».

77.

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.

78.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (πολυετής δέσμευση), έγκριση των όρων της διακήρυξης
και συγκρότηση επιτροπής, για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας και
μεταφοράς άπλυτου αλατιού οδικών δικτύων (χύμα) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του
Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τις χειμερινές

-6-

ΑΔΑ: ΨΝ517Λ9-0ΒΚ

περιόδους 2021-2022 και 2022-2023, μέχρι 30/04/2023 συνολικού προϋπολογισμού 611.072,00 €
με ΦΠΑ
79.

Έγκριση διενέργειας, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και
έξοδα δημοσίευσης του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάθεση της
σύμβασης «Προμήθεια Ειδικού Επιχειρησιακού Εξοπλισμού», προϋπολογισμού € 252.086,83 με
Φ.Π.Α., της Πράξης «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ
2014-2020» (MIS 5032676).

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της,
δεδομένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ’ αυτών, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις
για τα εξής θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης:
1.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Επανατοποθέτηση τεσσάρων (4) αυτόνομων διατάξεων πρόσβασης ΑΜΕΑ στην θάλασσα έτους
2021 (παροχή υπηρεσιών)».

2.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κόνιτσας στο ύψος του Πολεμικού Μουσείου»
αναδόχου Σταύρου Θεοδωρόπουλου ΕΔΕ, μέχρι την 12-07-2021.

3.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση των Εορτών Σουλίου, έτους 2021, στην
Π.Ε. Θεσπρωτίας.

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της από 13-05-2021 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/771/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.
οικ. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο
Έγκριση του από 23-04-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-02-2021
της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ζημιών - Αντιστήριξη και προστασία πρανών
στην Ι.Μ. Αγ. Νικάνορα Κόνιτσας», προϋπολογισμού 125.000,00 € με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
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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 με αρ. 141515/4571/10-10-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 125.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών
μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για το Υποέργο «Αποκατάσταση ζημιών –
Αντιστήριξη και προστασία πρανών στην Ι.Μ. Αγ. Νικάνορα Κόνιτσας».
6. Την αριθμ. 1/5/11-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ζημιών Αντιστήριξη και προστασία πρανών στην Ι.Μ. Αγ. Νικάνορα Κόνιτσας», προϋπολογισμού
125.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 59/04-012021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την
αριθμ.136803/12796/01-10-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και βάσει της από 30-06-2020 Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και
της Ιεράς Μητρόπολης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής & Κόνιτσας, η σύναψη της οποίας
εγκρίθηκε με την αριθμ. 7/132/19-12-2018 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. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022». Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
7. Την αριθμ. 3/141/28-01-2021 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 19-01-2021 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από
το ΜΗΜΕΔ.
8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6166/19-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1141/19-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία
υποβάλλει προς έγκριση το από 23-04-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 12-02-2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΓΕΡΟΝΤΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», με προσφορά 63.045,33 € (προ Φ.Π.Α.) και μέση
τεκμαρτή έκπτωση 37,46%.
9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
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Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 23-04-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-02-2021
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. 92774 για την κατασκευή
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ζημιών - Αντιστήριξη και προστασία
πρανών στην Ι.Μ. Αγ. Νικάνορα Κόνιτσας», προϋπολογισμού 125.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο
«Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», το
οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας
«ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», με προσφορά 63.045,33 € (προ Φ.Π.Α.) και
μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,46%.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Επιτροπή Διαγωνισμού

ΠΡΑΚΤΙΚO
Διαδικασίας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου
κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών – Αντιστήριξη και προστασία πρανών στην
Ι.Μ. Αγ. Νικάνορα Κόνιτσας», προϋπολογισμού 125.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), με
κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, άρθρου 95 παρ.2.α Ν.4412/2016.

Στα Ιωάννινα, στις 12 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1.
2.

Μπότης Κων/νος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι., ως πρόεδρος
Πατσιά Βασιλική, ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο ΔΗΜΟ Ζαγορίου, ως μέλος

3.

Κολιός Νικόλαος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στη Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ. .
3/141/28-01-2021 (ΑΔΑ:6ΑΝΔ7Λ9-63Ε) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ηπείρου και της από (2021-01-19 14:26:03) κλήρωσης τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ΜΗΜΕΔ,
mimed-ecb-a-2-id-aa-8494-eba-2021-01-18-08:00:00.000000,

συγκεντρωθήκαμε προκειμένου να προβούμε σε

ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα και τα
τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 92774.
Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν τέσσερεις (4) προσφορές οικονομικών φορέων σύμφωνα με το αρχείο
«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ» (0EED05F73FDD3F96B5257641800F9E3F) που παράχθηκε από το
ΕΣΗΔΗΣ και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες από τον χειριστή του συστήματος, μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβηκε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».
Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε ο «ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ» (C3A176FEB4645463D8736DA5F05680E1), όπως
παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ προκειμένου να λάβουν γνώση οι διαγωνιζόμενοι.
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και αριθμητική
αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής
σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας
χρησιμοποιείται η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του
ν.4412/2016.
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές είναι ομαλές και καταχωρούνται κατά
σειρά μειοδοσίας, όπως φαίνεται παρακάτω:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
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Ποσό προσφοράς
προ ΦΠΑ (€)
63.045,33

Έκπτωση
(%)
37,46

ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

63.505,37

37,00

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΦΜ :
998253800

69.820,36

30,74

74.101,46

26,49

Α/Α

Α/Α καταθ.

Επωνυμία προσφέροντα

1

182515

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

2

182585

3

182715

4

182750

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά
μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά περιγράφονται στη διακήρυξη. Σύμφωνα με
αυτή ο ηλεκτρονικός φάκελος προσφοράς πρέπει να περιέχει:
(α) έναν υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής», που πρέπει να περιέχει (i) το ΤΕΥΔ και
(ii) την εγγύηση συμμετοχής που ορίζεται στην πρόσκληση και
(β) έναν υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά».
Η Επιτροπή στη συνέχεια προέβη σε έλεγχο της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών των
συμμετεχόντων (αρ.πρωτ.17241/1980/16-02-2021, 17563/2005/16-02-2021), και συνήλθε στις
23/04/2021 κατόπιν των απαντητικών εγγράφων των φορέων έκδοσης των εγγυητικών
(αρ.πρωτ.54421/6166/21-04-2021,22184/2558/18-02-2021) διαπιστώνοντας ότι όλες ήταν έγκυρες.
Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον κατωτέρω Πίνακα 2 των
διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ποσό προσφοράς
προ ΦΠΑ (€)
63.045,33

Έκπτωση
(%)
37,46

ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

63.505,37

37,00

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΦΜ :
998253800

69.820,36

30,74

74.101,46

26,49

Α/Α

Α/Α καταθ.

Επωνυμία προσφέροντα

1

182515

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

2

182585

3

182715

4

182750

Κατόπιν των παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του έργου
«Αποκατάσταση ζημιών – Αντιστήριξη και προστασία πρανών στην Ι.Μ. Αγ. Νικάνορα
Κόνιτσας», προϋπολογισμού 125.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), στον οικονομικό φορέα
«ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», ο οποίος είναι προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τον
Πίνακα 2, με προσφορά 63.045,33€ (προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,46%.
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από την Επιτροπή.
Ιωάννινα 23 Απριλίου 2021
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O πρόεδρος

Τα μέλη

Μπότης Κων/νος

Πατσιά Βασιλική
Κολιός Νικόλαος
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ(ΕΣΗΔΗΣ: C3A176FEB4645463D8736DA5F05680E1)
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/772/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, 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. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση του από 12-05-2021 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 στην αριστερή όχθη Βοϊδομάτη του ΤΟΕΒ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ»,
προϋπολογισμού € 30.974,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της
διαπραγμάτευσης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 12/615/19-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Επισκευή αρδευτικής διώρυγας στην αριστερή όχθη
Βοϊδομάτη του ΤΟΕΒ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ», προϋπολογισμού 30.974,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη
του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ.
43934/5040/05-04-2021 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής
του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των
αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 5688/14-04-2021 εισήγηση
της υπηρεσίας και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση αποκατάσταση αρδευτικών - υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού - υδρευτικού δικτύου
Περιφέρειας Ηπείρου 2019 - 2021» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, βάσει και της
σύμφωνης γνώμης του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου,
που περιλαμβάνεται στο 7ο/07-04-2021 (Θέμα 1ο) Πρακτικό του.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 7071/17-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1098/17-052021 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
Φάφα Δημήτριο, με ποσοστό έκπτωσης Εμ: 5,0% και ποσό προσφοράς 23.730,10 € μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και
στη σχετική αριθμ. 12/615/19-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τοποθετήθηκε ως εξής:
«Έχουμε εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία μας για την εκτέλεση έργων με προσφυγή στη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016. Εκτιμούμε ότι το
συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε να είχε προγραμματισθεί, όμως συμφωνούμε λόγω της σοβαρότητας
και του επείγοντος της εκτέλεσής του».
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 12-05-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που
διενεργήθηκε στις 06-05-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του
Ν. 4412/2016, βάσει της αριθμ. 55669/6315/27-04-2021 Πρόσκλησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 12/615/19-04-2021
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Επισκευή αρδευτικής διώρυγας στην αριστερή όχθη Βοϊδομάτη του ΤΟΕΒ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ»,
προϋπολογισμού 30.974,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
Κ.Α. 2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών - υδρευτικών αντλιοστασίων
και αρδευτικού - υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019 - 2021»,
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) «ΦΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» β) «ΣΟΥΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» και
γ) «ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του
δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής,
προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην
καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας, βάσει της αρχικής και
βελτιωμένης προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.
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Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού
φορέα «ΦΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 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 Φάφα Δημήτριο, με ποσοστό έκπτωσης 5,00% και ποσό προσφοράς
23.730,10 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης
 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή αρδευτικής διώρυγας στην αριστερή όχθη Βοϊδομάτη του ΤΟΕΒ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ», προϋπολογισμού 30.974,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών - υδρευτικών
αντλιοστασίων και αρδευτικού - υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019 - 2021», στον οικονομικό
φορέα «ΦΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με ποσοστό έκπτωσης 5,00% και ποσό προσφοράς 23.730,10 € μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και
 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΦΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»,
και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των € 23.730,10
μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση
αρδευτικών - υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού - υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019
- 2021».
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΠΡΑΚΤΙΚO
Της Επιτροπής Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης (άρθρο 32, παρ 2γ του Ν.4412/2016) για την
σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για το υποέργο:
«Υποέργο: Επισκευή αρδευτικής διώρυγας στην αριστερή όχθη Βοϊδομάτη του ( Τ.Ο.Ε.Β
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ),

προϋπολογισμού 30.974,00 € με Φ.Π.Α

Στα Ιωάννινα, την 6-5-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. οι υπογράφοντες:

1. Ιωάννης Αντωνίου ,
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η, ως πρόεδρος
2. Μπλιθικιώτη Μαρινέλα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.Η., Τακτικό Μέλος
3. Κερομύτη Αγνή
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η , ως μέλος
- Την υπ. αριθμ. 50129/5688/14-4-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί
εγκρίσεως διάθεσης δαπάνης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ
2019ΕΠ53000003.
- Την υπ. αριθμ. 12/615/19-4-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΗ, έγκριση
προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευσης με
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για το Υποέργο: Επισκευή αρδευτικής
διώρυγας στην αριστερή όχθη Βοϊδομάτη του ( Τ.Ο.Ε.Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ )
\- Την υπ. αριθμ. 55669/6315/27-4-2021 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης
σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.
- Το από 29-4-2021 Πρακτικό κλήρωσης για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών
μελών της επιτροπής διαγωνισμού.
Συγκεντρωθήκαμε στο γραφείο 345 της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να
διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό.
Ενώπιον της Επιτροπής, προσήλθαν τρεις (3) διαγωνιζόμενοι. Μετά το πέρας που τάχθηκε
από την διακήρυξη της δημοπρασίας ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών χωρίς να
εμφανισθεί άλλος ενδιαφερόμενος ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής
προσφορών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

Αριθμός Κατάθεσης
Προσφοράς

Επωνυμία Εργοληπτικής Επιχείρησης

ΦΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1

ΣΟΥΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2

ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

3

Μετά το πέρας που τάχθηκε από την διακήρυξη της δημοπρασίας ως χρόνος λήξεως
επίδοσης προσφορών χωρίς να εμφανισθεί άλλος ενδιαφερόμενος ο Πρόεδρος κήρυξε την
λήξη της παραλαβής προσφορών.
Εν συνεχεία η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε ανοικτή διαδικασία, άνοιξε τις προσφορές,
κατέγραψε στο Πρακτικό τα υποβληθέντα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία
μονόγραψε.
Στη συνέχεια αποσφραγίσθηκαν οι οικονομικές προσφορές, μονογράφτηκαν από τον
Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώθηκαν τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε
διαγωνιζόμενο. Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν, μετά από λογιστικό
έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις στον Πίνακα (Ι) κατά τη σειρά μειοδοσίας
(αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά).
ΠΙΝΑΚΑΣ (Ι)

α/α
KATATAΞΗ
ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ
ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

Αμοιβή
Αναδόχου
χωρίς
Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.
24%

Ποσοστό
Έκπτωσης.

1ος

ΦΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

24.229,66 €

3,00%

2ος

ΣΟΥΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

24.479,46 €

2,00%

3ος

ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

24.729,24€

1,00%

Στη συνέχεια κλήθηκε ξεχωριστά ο ΦΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ο οποίος είχε προσκομίσει
προσφορά με την μεγαλύτερη έκπτωση ( 3% ), και του ζητήθηκε η χορήγηση έκπτωσης επί
της αρχικής προσφοράς του ( νέα βελτιωμένη προσφορά ). Η ανωτέρω προσφορά
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παρελήφθη αυθημερόν από την Επιτροπή διαγωνισμού εμπρόθεσμα (λόγω του
επείγοντος) την 28-5-2020
Η Επιτροπή κατέγραψε την προσφερθείσα βελτιωμένη έκπτωση του Β΄ κύκλου
διαπραγμάτευσης η οποία είναι η εξής ΠΙΝΑΚΑΣ (ΙΙ) :
ΠΙΝΑΚΑΣ (ΙΙ)
α/α
KATATAΞΗ
ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ
ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

Αμοιβή
Αναδόχου
χωρίς
Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 24%

Ποσοστό
Έκπτωσης.

1ος

ΦΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

23.730,10€

5.695,22

5,00 %

2ος

ΣΟΥΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

24.479,46 €

5.875,07

2,00%

24.729,24€

5.935,01

1,00%

3ος

ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε
κλειστή συνεδρίαση στις 11-5-2021 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, έλεγξε τα δικαιολογητικά
που προσκομίσθηκαν από τον Φάφα Δημήτριο με την υπ΄ αρ. 6274/12-5-2021 αίτησή του
και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους.
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή
Εισηγείται
την ανάδειξη ως αναδόχου του διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών του
«Υποέργο: Επισκευή αρδευτικής διώρυγας στην αριστερή όχθη Βοϊδομάτη του ( Τ.Ο.Ε.Β
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ )», τον οικονομικό φορέα ‘Φάφα Δημήτριο, ο οποίος προσέφερε την
χαμηλότερη τιμή ήτοι 23.730,10 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε πέντε (5) αντίγραφα.
Ιωάννινα 12 Μαΐου 2021
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΕΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΕΡΟΜΥΤΗ ΑΓΝΗ

-19-

ΑΔΑ: ΨΝ517Λ9-0ΒΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/773/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, 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.
69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν
οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση του από 18-05-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση συλλογή στοιχείων για την ωρίμανση της μελέτης της οδού Ιωάννινα
Καλπάκι (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

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

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

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

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν.
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 9/430/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η

προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή
του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Άμεση συλλογή στοιχείων για την
ωρίμανση της μελέτης της οδού Ιωάννινα Καλπάκι (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού
74.400,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε,
θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 35833/4079/19-03-2021 απόφαση έγκρισης
συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΜΠ 930 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΜΠ93000012 και τίτλο «Υπηρεσίες ωρίμανσης & τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση
του έργου Ιόνια Οδός – Κακαβιά» 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. 4285/19-03-2021 εισήγηση της υπηρεσίας.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο

θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 7223/18-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1121/18-05-2021 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 ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ ΓΙΩΡΣΠΥΡΟ, με ποσό προσφοράς
57.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 5%.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 18-05-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης,
που διενεργήθηκε στις 11-05-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32
παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της αριθμ. 41921/4809/22-04-2021 Πρόσκλησης της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την
αριθμ. 9/430/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συλλογή στοιχείων για την ωρίμανση της μελέτης της οδού
Ιωάννινα Καλπάκι (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΜΠ 930 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΜΠ93000012 και τίτλο «Υπηρεσίες
ωρίμανσης & τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου Ιόνια Οδός – Κακαβιά»,
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) «ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
ΓΙΩΡΣΠΥΡΟΣ» β) «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΩΣΗΣ» και γ) «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ» 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
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παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του
Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας, βάσει της προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα
πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.
Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του
οικονομικού φορέα «ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΓΙΩΡΣΠΥΡΟΣ» 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 «ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΓΙΩΡΣΠΥΡΟΣ», με ποσό προσφοράς 57.000,00 €
χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 5%.
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης
 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συλλογή στοιχείων για την ωρίμανση της μελέτης της
οδού Ιωάννινα Καλπάκι (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΜΠ 930 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΜΠ93000012 και τίτλο «Υπηρεσίες
ωρίμανσης & τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου Ιόνια Οδός – Κακαβιά», στον
οικονομικό φορέα «ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΓΙΩΡΣΠΥΡΟΣ», με ποσό προσφοράς 57.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
και με ποσοστό έκπτωσης 5% και
 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
ΓΙΩΡΣΠΥΡΟΣ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο
ποσό των € 57.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων
του έργου της ΣΑΜΠ 930 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΜΠ93000012 και τίτλο «Υπηρεσίες ωρίμανσης &
τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου Ιόνια Οδός – Κακαβιά».
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 9/430/22-032021 απόφαση, με το εξής σκεπτικό: «Έχουμε εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία μας για την
εκτέλεση έργων και υλοποίηση υπηρεσιών με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016. Για το συγκεκριμένο, διαφωνούμε λόγω της συνολικής μας
τοποθέτησης για το θέμα της ολοκλήρωσης της Ιόνιας Οδού. Ειδικά το τμήμα Ιωάννινα – Κακαβιά, θα
πρέπει να μελετηθεί και κατασκευασθεί από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, σαν 4ιχνος
αυτοκινητόδρομος ευρωπαϊκών προδιαγραφών.».
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Διαγωνισμού με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την
τιμή, του
Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση
υλοποίησης του έργου:
« Άμεση συλλογή στοιχείων για την ωρίμανση
της μελέτης της οδού Ιωάννινα Καλπάκι (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού
74.400 € με Φ.Π.Α..
Στα Ιωάννινα, την 11-05-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1. Μπλιθικιώτη Μαρινέλα , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως πρόεδρος
2. Κολιός Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος
3. Αλεξίου Καλλιόπη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας και
σύμφωνα με:
- Την υπ. αριθμ. 35662/1370/16-03-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί
εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 930 Ηπείρου με ΚΑ
2020ΜΠ93000012.
- Την υπ. αριθμ. 9/430/22-03-2021 (ΑΔΑ : ΨΡΨΔ7Λ9-Μ6Μ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης
χωρίς προηγούμενη δημοσίευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016 για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: « Άμεση συλλογή στοιχείων για
την ωρίμανση της μελέτης της οδού Ιωάννινα Καλπάκι (παροχή υπηρεσιών) »,
- Την υπ. αριθμ. 41921/4809/22-04-2021 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης
σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.
- Το από 29-04-2021 Πρακτικό κλήρωσης για
αναπληρωματικών μελών της επιτροπής διαγωνισμού.

τον

ορισμό

τακτικών

και

Συγκεντρωθήκαμε στο γραφείο 346 της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να
διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό.
Μετά το πέρας που τάχθηκε από την πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης ως
χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών χωρίς να εμφανισθεί ενδιαφερόμενος, και αφού
διαπιστώθηκε ότι είχαν κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας τρείς (3) προσφορές,
η Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.
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Εν συνεχεία όλοι οι φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή και
καταχωρήθηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Α/Α
1
2
3

Αρ. πρωτ/ημερομηνία
62034/6988/11-05-2021
62036/6989/11-05-2021
62038/6990/11-05-2021

Επωνυμία προσφέροντα
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΓΙΩΡΣΠΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΩΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 41921/4809/22-04-2021 πρόσκληση κάθε φάκελος
προσφοράς (προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους,
φάκελο δικαιολογητικών και φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι
δικαιολογητικών και μονογράφηκαν τα δικαιολογητικά από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε σε δημόσια συνεδρίαση τις οικονομικές
προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε
συμμετέχοντα. Ακολούθησε έλεγχος της αριθμητικής και ολόγραφης αναγραφής των
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και ο έλεγχος ομαλότητας. Ακολούθως οι προσφορές
καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη
οικονομική προσφορά (Πίνακας 2 ).
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Σειρά
κατάταξης
μειοδότη

Επωνυμία Οικονομικού ΦορέαΕργοληπτικής Επιχείρησης

Ποσό
προσφοράς
χωρίς Φ.Π.Α.

Έκπτωση
%

1ος
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΓΙΩΡΣΠΥΡΟΣ
57.000,00€
5,00%
2ος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΩΣΗΣ
58.200,00 €
3,00%
3ος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
58.800,00 €
2,00%
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.
-

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον
κατωτέρω Πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν
παραδεκτές κατά σειρά μειοδοσίας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Σειρά
κατάταξης
μειοδότη
1ος
2ος
3ος

Επωνυμία Οικονομικού ΦορέαΕργοληπτικής Επιχείρησης
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΓΙΩΡΣΠΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΩΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Ποσό
προσφοράς
χωρίς Φ.Π.Α.

Έκπτωση

57.000,00€
58.200,00 €
58.800,00 €

5,00%
3,00%
2,00%

%
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Η Υπηρεσία καλεί με το αριθ. πρωτ. 62034/6988/11-05-2021 έγγραφό της, τον
προσωρινό μειοδότη « ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΓΙΩΡΣΠΥΡΟΣ » να υποβάλλει εντός δέκα (10)
ημερών από τη λήψη της παρούσας, σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν.4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12.α. του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019,
επικαιροποιημένα και σε ισχύ τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία, όπως
δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ και απαιτούνται για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των
άρθρων 73 και 74 καθώς και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 76
του Ν. 4412/2016, σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.
Στις 18 Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθε σε
συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών που
υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη « ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΓΙΩΡΣΠΥΡΟΣ » με το αριθ.
πρωτ. 64080/7223/13-05-2021 έγγραφό του.
Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν,
διαπίστωσε ότι:
 Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα
 Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους
της πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της
σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: « Άμεση συλλογή στοιχείων για την
ωρίμανση της μελέτης της οδού Ιωάννινα Καλπάκι (παροχή υπηρεσιών) », στον
οικονομικό φορέα « ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΓΙΩΡΣΠΥΡΟΣ »,ο οποίος είναι μειοδότης με ποσό
προσφοράς 57.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 5%.
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή
Διαγωνισμού ως κατωτέρω.
Ιωάννινα 18-05-2021
Η Επιτροπή Διαγωνισμού
Η πρόεδρος

Μπλιθικιώτη Μαρινέλα

Τα μέλη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/774/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.
οικ. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας (θέση
Ελεούσα – Εργατικές)», αναδόχου «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», μέχρι την 30-092021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013,
τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6946/17-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1103/17-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…5. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε στις 24-09-2019 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της
εταιρείας «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΦΜ:082877390, για ποσό
420.022,38 € (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ).
6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση ορίζεται σε δεκαοκτώ (8) μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης, ήτοι η 24-5-2020. Με την υπ αριθ. 13/709/22-5-2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου,
μέχρι την 30 – 9 – 2020. Με την υπ αριθ. 25/1669/06-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την
31 – 12 – 2020. Με την υπ αριθ. 33/2186/11-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Ηπείρου, εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 24 – 5 –
2021.
7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: Με την υπ. αριθ. 75232/7189/18-6-2020 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΗ, έχει
εγκριθεί ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ σε ισοζύγιο. Με την αριθ. 30/1983/19-11-2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. (ήσσονος σημασίας συμπληρωματική σύμβαση 14,99%) και
το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την 5η πιστοποίηση έχει πληρωθεί συνολικά το ποσό των
239.172,18 € με το ΦΠΑ.
9. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 75% των
εργασιών της αρχικής σύμβασης και το 30% της συμπληρωματικής.
Β. ΕΙΔΙΚΑ
1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος
Ο ανάδοχος στην από 10-5-2021 αίτησή του για παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου,
επικαλείται ιδιαίτερες συνθήκες λόγω πανδημίας covid-19, καιρικές συνθήκες λόγω έντονων και συνεχών
βροχοπτώσεων (Νοέμβριος 2020) και επίσης και καθυστέρηση στις μετακινήσεις των δικτύων ΟΚΩ και
οπτικών ινών από τους αντίστοιχους φορείς αρμοδιότητάς τους. Για τους λόγους αυτούς αιτείται παράταση
της προθεσμίας των εργασιών του έργου μέχρι 30-9-2021.
2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας
Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και συγκεκριμένα:
•
Υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις σε ότι αφορά τις μετατοπίσεις των δικτύων οπτικών ινών (ΟΤΕ,
Δήμος, Vodafone) με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών, έστω και τμηματικά επί
της εθνικής οδού.
•
Υπάρχουν καθυστερήσεις οι οποίες οφείλονται στην πανδημία covid-19, καθώς πολλοί δημόσιοι και
άλλοι φορείς, αλλά και επιχειρήσεις λειτουργούσαν με προσωπικό ασφαλείας.
συνεπώς συναινεί στην παράταση μέχρι τις 30-9-2021 με αναθεώρηση.
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
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30-9-2021, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του θέματος.
Συνεπώς, 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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας (θέση
Ελεούσα – Εργατικές)», αναδόχου «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», μέχρι την 30-09-2021,
με δικαίωμα αναθεώρησης.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Έχουμε
διατυπώσει τις ενστάσεις μας για την επαναλαμβανόμενη και χωρίς επαρκή αιτιολόγηση
«έγκριση αιτημάτων χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών», για έργα που
εκτελεί η Περιφέρειά μας. Είναι βέβαιο ότι γίνεται κατάχρηση του μέτρου και στις περισσότερες
των περιπτώσεων, από τους ίδιους αναδόχους. Η θετική εισήγηση έχει καταστεί βλαπτική
συνήθεια και για την Υπηρεσία που πρέπει να επανεξετάσει. Η ακολουθητέα πρακτική των
αναδόχων, της Υπηρεσίας αλλά και της Επιτροπής οδηγεί σε ακριβότερα έργα που
κατασκευάζονται εκτός χρονοδιαγράμματος και πάντοτε εκτός εποχής. Ορθώς δόθηκαν
παρατάσεις έργων στην περίοδο του lock down αλλά εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την
επιδημία του νέου κορονοϊού ως αιτίαση για νέες και είναι ανεπίτρεπτο».
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/775/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, 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. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση-αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ασημοχωρίου», αναδόχου
Γεωργίου Ντάφλη, μέχρι την 30-12-2021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
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 αριθμ. πρωτ. 6686/12-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1097/17-052021 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 18-12-2019 για ποσό 53.266,41 €, χωρίς το Φ.Π.Α.. 6. Ο συμβατικός χρόνος για την περαίωση
των εργασιών είναι 8 μήνες και λήγει την 18-08-2020. 7. Ο ανάδοχος έχει πάρει 1η παράταση με την υπ’ αρίθμ.
19/1202/29-07-2020 απόφαση της Ο.Ε.Π.Η. έως τις 31/12/2020. 8. Ο ανάδοχος έχει πάρει 2η παράταση με την
υπ’ αρίθμ. 35/2214/22-12-2020 απόφαση της Ο.Ε.Π.Η. έως τις 30/6/2021. 9. Ο ανάδοχος ζητά παράταση για
την ολοκλήρωση των εργασιών, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το
65% των εργασιών στο συγκεκριμένο έργο. Ύστερα από τα παραπάνω και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι
εργασίες ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 3012-2021…».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Συντήρηση-αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ασημοχωρίου», αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη,
μέχρι την 30-12-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/776/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.
οικ. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας με τη διάστρωση
ασφαλτοταπήτων», αναδόχου «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», μέχρι την 13-08-2021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5600/17-05-2021 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ.
1129/19-05-2021 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 13-01-2021 για ποσό 113.170,40€ χωρίς το Φ.Π.Α.Η συμβατική
προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε τέσσερις (04) μήνες με λήξη την 13-05-2021. Με την από 1304-2021 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι
την 13-08-2021 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας
περαίωσης του έργου μέχρι την 13-08-2021, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών, την σύνταξη Α.Π.Ε.
και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16.
Και επειδή Ο χρόνος παράτασης έως την 13-08-2021 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού
αντικειμένου της εργολαβίας. Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 45,00% του έργου και απαιτείται επιπλέον
χρόνος για την αποπεράτωση των συμβατικών εργασιών, όπως επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα θα γίνει
σύνταξη ΑΠΕ και τις διαδικασίες του κλεισίματος του φακέλου εργολαβία. Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση
παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο έληξε την 13-05-2021 μέχρι την 13-08-2021 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 «Βελτίωση της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας με τη διάστρωση
ασφαλτοταπήτων», αναδόχου «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», μέχρι την 13-08-2021, με δικαίωμα
αναθεώρησης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/777/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.
οικ. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της οδού Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης (Πλαγιά) - Μονή
Παναγιάς Κλαδόρμης - Φούρκας προς εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων»,
αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», μέχρι την 30-12-2021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
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τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 7281/19-05-2021 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ.
1139/19-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής: «….5.Η Σύμβαση του Έργου: Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε την 4-1-2021
μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του Βασίλειου Κούγκουλη νόμιμου
εκπρόσωπου του οικονομικού φορέα «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» για ποσό: 84.598,59 €
(εργασίες: 68.224,67€ και Φ.Π.Α 16.373,92€). 6.Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών. Η συμβατική
προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου ορίστηκε σε τέσσερις (4) μήνες και λήγει την 04-06-2021.
7. Με την από 06-05-2021 αίτησή του ο ανάδοχος ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του
έργου μέχρι 30-12-2021 για τους λόγους που επικαλείται.8. Στο έργο δεν έχουν εκτελεστεί εργασίες λόγω των
καιρικών συνθηκών των προηγούμενων μηνών. Μετά από τα παραπάνω: Και επειδή: Οι συνεχείς βροχοπτώσεις
των δύο προηγούμενων μηνών καθυστέρησαν τις εργασίες. Η οδός έχει καταστραφεί ολοσχερώς σε δύο σημεία
στο 3ο και 4ο χιλιόμετρο από την γέφυρα στην αρχή του έργου, και η πρόσβαση είναι αδύνατη σε όλο το μήκος
της υπό βελτίωση οδού με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών σε όλο το
μήκος των 5,7 χιλιομέτρων. 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- 12 -2021 ώστε να αντιμετωπιστούν οι αποκαταστάσεις με τις εργασίες
που απαιτούνται....».

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 της οδού Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης (Πλαγιά) - Μονή Παναγιάς
Κλαδόρμης - Φούρκας προς εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων», αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», μέχρι την 30-12-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/779/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, 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. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και προστασία ιδιοκτησιών στα όρια
της Ηλιόκαλης», αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 10-08-2021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
-35-

ΑΔΑ: ΨΝ517Λ9-0ΒΚ

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. 6843/19-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1149/20-052021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. 5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου
υπογράφηκε την 10-02-2021 για ποσό 55.338,28€ χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης
του έργου ορίστηκε σε εκατόν είκοσι (04) ημερολογιακές ημέρες με λήξη την 10-06-2021. 7. Με την από
07-05-2021 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι
την 10-08-2021 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας
περαίωσης του έργου μέχρι την 10-08-2021, 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 10-08-2021 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της
εργολαβίας, το οποίο δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί, λόγω των καιρικών συνθηκών κατά την διάρκεια
του χειμώνα, αφού πρόκειται για παρέμβαση σε τμήμα που ολισθαίνει από την έντονη παρουσία υπογείων των
νερών. Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 75,00% των εργασιών του έργου και απαιτείται επιπλέον χρόνος για
την ολοκλήρωση των υπολειπομένων, καθώς και την σύνταξη Α.Π.Ε. και το κλείσιμο του φακέλου της
εργολαβίας. Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο
λήγει την 10-06-2021 μέχρι την 10-08-2021, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου
περαίωσης του έργου…».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και προστασία ιδιοκτησιών στα όρια της Ηλιόκαλης»,
αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 10-08-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/780/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.
οικ. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση και διευθέτηση όμβριων επαρχιακής οδού
Περίβλεπτου – Δίκορφου», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της
Επιτροπής Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 7726/21-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1156/21-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία
με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Οι έντονες και σε μεγάλη διάρκεια βροχοπτώσεις που έπληξαν σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα το Νομό
Ιωαννίνων είχαν σαν αποτέλεσμα να εκδηλωθούν πολλές φθορές στο οδικό δίκτυό του. Συγκεκριμένα στην
επαρχιακή οδό Περίβλεπτου – Δίκορφου σημειώθηκαν έντονες καθιζήσεις – ρηγματώσεις λόγω της
ανεξέλεγκτης απορροής των όμβριων υδάτων, που καθιστούν τη διέλευση των κατοίκων δύσκολη και
επικίνδυνη ταυτόχρονα. Απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση των παραπάνω φθορών με την κατασκευή και
των ανάλογων τεχνικών , ώστε η οδός να κυκλοφορείται με ασφάλεια.
3. Στη συνέχεια των παραπάνω το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα
συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ. : 59813/6711/21-05-2021 απόφαση της
Δ.Τ.Ε./Π.Η., προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα η βατότητα στην οδό και να κυκλοφορείται με
ασφάλεια.
εισηγούμαστε
Α. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο
32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του υποέργου : « Άμεση αποκατάσταση και
διευθέτηση όμβριων επαρχιακής οδού Περίβλεπτου – Δίκορφου » του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α
2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού 60.000,00 €.
Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος
αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:
α)
Λάμπρο Κιτσαρά
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
ως πρόεδρος
β)
Κων- νο Γκεσούλη
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
ως μέλος
γ)
Γεώργιο Σταύρου
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας
ως μέλος
1.

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:
α)
Νικόλαο Κολιό
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
β)
Αλεξίου Καλλιόπη
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
γ)
Κωνσταντίνο Ζάννη
Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.

…».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
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Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση και διευθέτηση όμβριων επαρχιακής οδού Περίβλεπτου –
Δίκορφου», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ 59701/2621/21-052021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη
διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου
με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την 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. 7726/21-05-2021 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση
της υπηρεσίας και
Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της
διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Άμεση αποκατάσταση και διευθέτηση όμβριων επαρχιακής οδού Περίβλεπτου –
Δίκορφου», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω
Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Λάμπρος Κιτσαράς

Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος

2.

Κωνσταντίνος Γκεσούλης

Πολιτικός Μηχανικός

3.

Γεώργιος Σταύρου

Πολιτικός Μηχανικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Νικόλαος Κολιός

Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Προέδρου

2.

Καλλιόπη Αλεξίου

Πολιτικός Μηχανικός

3.

Κωνσταντίνος Ζάννης

Τοπογράφος Μηχανικός

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, τονίζοντας ότι συμφωνεί με την
σκοπιμότητα και αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, εκφράζει όμως τη διαφωνία του για
την επιλογή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για την
κατασκευή του και όχι κανονικού διαγωνισμού.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/781/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.
οικ. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης σύνδεσης με το
δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Σύνδεση οδικού ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Λουτροτόπου Άρτας με το δίκτυο της
ΔΕΔΔΗΕ».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το 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. 7263/17-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1108/17-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία
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 αντίστοιχη προσφορά της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την σύνδεση με νέα παροχή συνολικού κόστους 293,72
€ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%.
 Την αρ. πρωτ. 64392/7263/17-5-2021 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 293,72 € με ΦΠΑ από
την πίστωση ΣΑΕΠ 530 με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο Υποέργου «Σύνδεση οδικού ηλεκτροφωτισμού
στον κόμβο Λουτροτόπου Άρτας με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ» για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.
Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης ύψους 293,72 € με ΦΠΑ 24% για την σύνδεση νέας 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 293,72 € με ΦΠΑ 24% για την πληρωμή της δαπάνης της
ΔΕΔΔΗΕ για τη σύνδεση νέας παροχής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Σύνδεση οδικού ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Λουτροτόπου Άρτας με το δίκτυο της
ΔΕΔΔΗΕ» και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
-41-

ΑΔΑ: ΨΝ517Λ9-0ΒΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/782/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.
οικ. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Μετσόβου – όρια
νομού Τρικάλων έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

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

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

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

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

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω

στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5508/06-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1002/07-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1. Ότι η συντήρηση του πρασίνου επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων—Μετσόβου- όρια νομού Τρικάλων πρέπει
να γίνει για την εύρυθμη λειτουργία της Εθνικής Οδού δηλαδή την αποκατάσταση της ορατότητας των
κινουμένων επί της Ε.Ο αρμοδιότητας της Π.Η με την κοπή ή το κλάδεμα των δένδρων και θάμνων και το
βοτάνισμα των ερεισμάτων προκειμένου να μείνουν ελεύθερα ζιζανίων, τα στηθαία ασφαλείας, οι οριοδείκτες,
οι πληροφοριακές πινακίδες, τα τεχνικά των οδών, οι κόμβοι των Ε.Ο, οι επικίνδυνες στροφές και
διασταυρώσεις των Ε.Ο, με τους επαρχιακούς, κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους και παράλληλα να
μειωθούν οι κίνδυνοι για πυρκαγιές τους καλοκαιρινούς μήνες εξ¨ αιτίας των ξηρών χόρτων που υπάρχουν
στα ερείσματα αυτών, και ειδικά αυτούς τους μήνες που θα αυξηθεί η κίνηση λόγω τουρισμού, αλλά και για
την προστασία από πυρκαγιές.
2. Την με αριθμ. : 47630/1978/9-4-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 8.000,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Συντήρηση, συμπλήρωση και
αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021)» υποέργου «Συντήρηση
πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων—Μετσόβου- όρια νομού Τρικάλων έτους 2021(παροχή υπηρεσιών)»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2019ΕΠ5300000.προϋπολογισμού: 8.000,00 € (με
Φ.Π.Α.).
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο.
Ιωαννίνων—Μετσόβου- όρια νομού Τρικάλων έτους 2021>>. (παροχή υπηρεσιών) έργου : «Συντήρηση,
συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021) της
ΣΑΕΠ Ηπείρου με Κ.Α.2019 ΕΠ53000000 προϋπολογισμού: 8.000,00 € (με Φ.Π.Α.).…».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 8.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α
2019ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό
οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» για την υλοποίηση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Μετσόβου – όρια νομού
Τρικάλων έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή,
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται η
συντήρηση του πρασίνου επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων-Μετσόβου- όρια νομού Τρικάλων για
την εύρυθμη λειτουργία αυτής και συγκεκριμένα για την αποκατάσταση της ορατότητας των
κινούμενων επί της οδού, καθώς επίσης και η κοπή, το κλάδεμα των δένδρων και θάμνων, το
βοτάνισμα των ερεισμάτων προκειμένου να μείνουν αυτά, όπως και τα στηθαία ασφαλείας, οι
οριοδείκτες, οι πληροφοριακές πινακίδες, τα τεχνικά των οδών, οι κόμβοι, οι επικίνδυνες
στροφές και διασταυρώσεις των Ε.Ο. με τους επαρχιακούς, κοινοτικούς και αγροτικούς
δρόμους, ελεύθερα ζιζανίων και παράλληλα να μειωθούν οι κίνδυνοι πυρκαγιών, λόγω των
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ξηρών χόρτων που υπάρχουν στα ερείσματα αυτών, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες που
αναμένεται αύξηση της κίνησης λόγω τουρισμού.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο
προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’
ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του
νομοθέτη.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/783/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.
οικ. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Ζαγορίου Τσεπέλοβο Βρυσοχώρι - Λάιστα - Κήπους - Δόλιανη – Μανασσή - Διπόταμος - Άγιος Χριστόφορος Μεσοβούνι-Αρίστη-Πάπιγκο-Πέτρα-Δεμάτι έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
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τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 5519/17-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1123/18-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1. Ότι η συντήρηση του πρασίνου επί της Επαρχιακής Οδού του Δήμου Ζαγορίου Τσεπέλοβο-ΒρυσοχώριΛάιστα-Κήπους-Δόλιανη &Μανασσή-Διπόταμος-Άγιος Χριστόφορος & Μεσοβούνι-Αρίστη-ΠάπιγκοΠέτρα-Δεμάτι πρέπει να γίνει για την εύρυθμη λειτουργία της Επαρχιακής Οδού δηλαδή την αποκατάσταση
της ορατότητας των κινουμένων επί της Ε.Ο αρμοδιότητας της Π.Η με την κοπή ή το κλάδεμα των δένδρων
και θάμνων και το βοτάνισμα των ερεισμάτων προκειμένου να μείνουν ελεύθερα ζιζανίων, τα στηθαία
ασφαλείας, οι οριοδείκτες, οι πληροφοριακές πινακίδες, τα τεχνικά των οδών, οι κόμβοι των Ε.Ο, οι
επικίνδυνες στροφές και διασταυρώσεις των Επαρχιακών, με τους εθνικούς, κοινοτικούς και αγροτικούς
δρόμους και παράλληλα να μειωθούν οι κίνδυνοι για πυρκαγιές τους καλοκαιρινούς μήνες εξ¨ αιτίας των
ξηρών χόρτων που υπάρχουν στα ερείσματα αυτών, και ειδικά αυτούς τους μήνες που θα αυξηθεί η κίνηση
λόγω τουρισμού, αλλά και για την προστασία από πυρκαγιές.
2. Την με αριθμ. : 47593/1964/9-4-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 13.000,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση, συμπλήρωση και
αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021)>>
υποέργου Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Ζαγορίου Τσεπέλοβο-Βρυσοχώρι-Λάιστα-Κήπους-Δόλιανη
&Μανασσή-Διπόταμος-Άγιος Χριστόφορος & Μεσοβούνι-Αρίστη-Πάπιγκο-Πέτρα-Δεμάτι έτους 2021>>
(παροχή υπηρεσιών).ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2019ΕΠ5300001.προϋπολογισμού:
13.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο
Ζαγορίου Τσεπέλοβο-Βρυσοχώρι-Λάιστα-Κήπους-Δόλιανη &Μανασσή-Διπόταμος-Άγιος Χριστόφορος &
Μεσοβούνι-Αρίστη-Πάπιγκο-Πέτρα-Δεμάτι έτους 2021» (παροχή υπηρεσιών) έργου: «Συντήρηση,
συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 20192021)>>,της ΣΑΕΠ Ηπείρου με Κ.Α.2019 ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 13.000,00 € (με Φ.Π.Α.).…».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 13.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2019ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο
επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», για την υλοποίηση του υποέργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Ζαγορίου Τσεπέλοβο-ΒρυσοχώριΛάιστα-Κήπους-Δόλιανη – Μανασσή – Διπόταμος - Άγιος Χριστόφορος – Μεσοβούνι - ΑρίστηΠάπιγκο-Πέτρα-Δεμάτι έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική
περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή
απαιτείται η συντήρηση του πρασίνου επί της Επαρχιακής Οδού του Δήμου Ζαγορίου
Τσεπέλοβο-Βρυσοχώρι-Λάιστα - Κήπους - Δόλιανη - Μανασσή-Διπόταμος-Άγιος Χριστόφορος
- Μεσοβούνι-Αρίστη-Πάπιγκο-Πέτρα-Δεμάτι, για την εύρυθμη λειτουργία αυτής και συγκεκριμένα
για την αποκατάσταση της ορατότητας των κινούμενων επί της οδού, καθώς επίσης και η κοπή,
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το κλάδεμα των δένδρων και θάμνων, το βοτάνισμα των ερεισμάτων προκειμένου αυτά, όπως
και τα στηθαία ασφαλείας, οι οριοδείκτες, οι πληροφοριακές πινακίδες, τα τεχνικά των οδών, οι
κόμβοι των Ε.Ο., οι επικίνδυνες στροφές και διασταυρώσεις των επαρχιακών με τους εθνικούς,
κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους να μείνουν ελεύθερα ζιζανίων και παράλληλα να μειωθούν
οι κίνδυνοι πυρκαγιών, λόγω των ξηρών χόρτων που υπάρχουν στα ερείσματα αυτών, κυρίως
τους καλοκαιρινούς μήνες που αναμένεται αύξηση της κίνησης λόγω τουρισμού.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο
προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’
ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του
νομοθέτη.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/784/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.
οικ. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων και
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για τις ανάγκες των μετακινούμενων
κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: «Ανακατασκευή σταβλικών
εγκαταστάσεων στη θέση Λιάρου (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).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7553/19-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1144/19-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη:….
6. Την υπ’ αριθ. 67083/3317 από 18-05-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ03000006 και
τίτλο : «Κατασκευή πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για
τις ανάγκες των μετακινούμενων κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Ανακατασκευή
σταβλικών εγκαταστάσεων στη θέση Λιάρου (προμήθεια υλικών)».
7. Την από 19-05-2021 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 που θα
χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση σταβλικών εγκαταστάσεων στην θέση Λιάρου της ευρύτερης
περιοχής του Μετσόβου, όπου λόγω της παλαιότητας και του χιονιού έχουν προκληθεί προβλήματα στην
στατικότητα και λειτουργικότητα τους. Απαιτείται άμεση αποκατάσταση, στερέωση και αντικατάσταση της
επιστέγασης αυτών προκειμένου να καταστούν λειτουργικά εν’ όψει της θερινής περιόδου από τους
μετακινουμένους κτηνοτρόφους..
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου : «Κατασκευή πρόχειρων σταβλικών
εγκαταστάσεων και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για τις ανάγκες των μετακινούμενων
κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο : «Ανακατασκευή σταβλικών εγκαταστάσεων στη θέση
Λιάρου (προμήθεια υλικών)»), σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ03000006,
προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.)…».

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος,
επεσήμανε ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του
υποέργου, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να
μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ03000006 για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή
πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για τις
ανάγκες των μετακινούμενων κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο:
«Ανακατασκευή σταβλικών εγκαταστάσεων στη θέση Λιάρου (προμήθεια υλικών)», βάσει της
από 19-05-2021 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην
προμήθεια υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση σταβλικών εγκαταστάσεων
στην θέση Λιάρου της ευρύτερης περιοχής του Μετσόβου οι οποίες, λόγω τόσο της παλαιότητας
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όσο και του χιονιού παρουσίασαν προβλήματα στην στατικότητα και λειτουργικότητα τους και
ως εκ τούτου απαιτείται άμεση αποκατάσταση, στερέωση και αντικατάσταση της επιστέγασης
αυτών, προκειμένου να καταστούν λειτουργικές, ενόψει της θερινής περιόδου, από τους
μετακινουμένους κτηνοτρόφους.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/785/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, 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. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Καθαρισμός ποταμού Αχέροντα από κορμούς ξερών δέντρων, πλατάνων (παροχή
υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
-51-

ΑΔΑ: ΨΝ517Λ9-0ΒΚ

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. 7417/20-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1157/21-05-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1. Το με αρίθμ. πρωτ. : 57005/6440/27-04-2021 αίτημα των ιδιοκτητών τουριστικών σκαφών του Αχέροντα
για τον καθαρισμό του ποταμού από μεγάλα ξύλα και κορμούς δέντρων, οι οποίοι κατά τη θερινή περίοδο
εκμεταλλεύονται τα σκάφη τουριστικά εκτελώντας διαδρομές κατά μήκος του ποταμού στους τουρίστες.
2. Ότι, μετά από αυτοψία υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε η ανάγκη καθαρισμού του ποταμού
Αχέροντα από κλαδιά και κυρίως κορμούς δέντρων με την άμεση απομάκρυνση αυτών προς αποφυγή
ατυχημάτων πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου.
3. Την με αριθμ. : 65978/3223/18-05-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης
πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : « Αποκατάσταση –
καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020 » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ53000002 με υποέργο : « Καθαρισμός ποταμού Αχέροντα από κορμούς ξερών δέντρων, πλατάνων
(παροχή υπηρεσιών) »
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Καθαρισμός ποταμού Αχέροντα
από κορμούς ξερών δέντρων, πλατάνων (παροχή υπηρεσιών) » του έργου : « Αποκατάσταση – καθαρισμός
αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018 - 2020 » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ53000002, προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.)..…».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας
του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000002 και τίτλο
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018 - 2020» για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ποταμού Αχέροντα από κορμούς ξερών
δέντρων, πλατάνων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή,
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται ο καθαρισμός του
ποταμού Αχέροντα από κλαδιά, μεγάλα ξύλα και κορμούς δέντρων και η άμεση απομάκρυνσή τους για
την αποφυγή ατυχημάτων πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου, δεδομένου ότι εκτελούνται
διαδρομές κατά μήκος του ποταμού Αχέροντα, με τουριστικά σκάφη.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/786/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, 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. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 16ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άρση καταπτώσεων και διευθέτηση υδάτων περιοχής Βαθυπέδου (παροχή
υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7749/21-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1175/21-05-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1. Ότι, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα, ήταν να εκδηλωθούν
καταπτώσεις - κατολισθήσεις σε πολλά σημεία της επαρχιακής οδού προς Βαθύπεδο που δυσχεραίνουν την
κυκλοφορία σε αυτή. Απαιτείται άμεσα ο καθαρισμός της οδού και η απομάκρυνση των προϊόντων της
κατολίσθησης, ώστε η κυκλοφορία να διεξάγεται κανονικά και με ασφάλεια. Επίσης, θα εκτελεστούν εργασίες
καθαρισμού και διευθέτησης παρακείμενου ρέματος για την ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων.
Σημειώνεται ότι εν λόγω περιοχή έχει κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.
2. Την με αριθμ. : 69411/3638/21-05-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης
πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Αποκατάσταση επαρχιακής
οδού προς Συρράκο, Καλαρρύτες στη θέση Μαυρολάγκαδο» της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α.
2017ΕΠ03000004 με υποέργο : «Άρση καταπτώσεων και διευθέτηση υδάτων περιοχής Βαθυπέδου (παροχή
υπηρεσιών)»
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Άρση καταπτώσεων και
διευθέτηση υδάτων περιοχής Βαθυπέδου (παροχή υπηρεσιών) » του έργου : «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού
προς Συρράκο, Καλαρρύτες στη θέση Μαυρολάγκαδο» της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ03000004,
προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.)...…».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας
του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2017ΕΠ03000004 και τίτλο
«Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Συρράκο, Καλαρρύτες στη θέση Μαυρολάγκαδο» για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άρση καταπτώσεων και διευθέτηση υδάτων
περιοχής Βαθυπέδου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή,
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται ο καθαρισμός της
επαρχιακής οδού προς Βαθύπεδο και η απομάκρυνση των προϊόντων των κατολισθήσεων, αποτέλεσμα
των έντονων καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ώστε να επιτευχθεί η κανονική και
ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας, καθώς επίσης απαιτείται καθαρισμός και διευθέτηση παρακείμενου
ρέματος για την ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων, 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
-54-

ΑΔΑ: ΨΝ517Λ9-0ΒΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/790/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, 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.
69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν
οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 20ο
Έγκριση του από 19-05-2021 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 αντιμετώπιση κατολίσθησης στην επαρχιακή οδό προς Λίθινο του Δήμου Ζίτσας»,
προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της
διαπραγμάτευσης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

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

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

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

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν.
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 10/515/31-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η

προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή
του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Άμεση αντιμετώπιση κατολίσθησης στην
επαρχιακή οδό προς Λίθινο του Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού 50.000.00 € με Φ.Π.Α.,
σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με
την αριθμ. πρωτ. 26660/3087/26-02-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της
Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και με τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης
εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν
από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ.
4183/18-03-2021 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. 6596/19-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1143/1905-2021 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 «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡ. ΙΚΕ», με ποσοστό έκπτωσης 4,00%, συνολικό
ποσό προ Φ.Π.Α: 38.709,67 €.
7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως

και στη σχετική αριθμ. 10/515/31-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τοποθετήθηκε
ως εξής: «Έχουμε εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία μας για την εκτέλεση έργων με
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.
Εκτιμούμε ότι το συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε να είχε προγραμματισθεί, όμως συμφωνούμε
λόγω της σοβαρότητας και του επείγοντος της εκτέλεσής του».
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 19-05-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης,
που διενεργήθηκε στις 20-04-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32
παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της αριθμ. 45618/5216/12-04-2021 Πρόσκλησης της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ.
10/515/31-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση κατολίσθησης στην επαρχιακή οδό προς Λίθινο του Δήμου
Ζίτσας», προϋπολογισμού 50.000.00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής,
και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην
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αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της
διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡ. ΙΚΕ» β) «ΤΖΑΦΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» και γ) «ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος
συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε
στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή
τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας, βάσει της αρχικής και βελτιωμένης
προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.
Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του
οικονομικού φορέα «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡ. ΙΚΕ» 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 «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡ. ΙΚΕ», με ποσοστό
έκπτωσης 4,00%, συνολικό ποσό 38.709,67 € 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 αντιμετώπιση κατολίσθησης στην επαρχιακή οδό προς Λίθινο
του Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού 50.000.00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα
«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡ. ΙΚΕ», με ποσοστό έκπτωσης 4,00%, συνολικό ποσό
38.709,67 € προ Φ.Π.Α. και
 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡ. ΙΚΕ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη
Ηπείρου, στο ποσό των € 38.709,67 χωρίς Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και με 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

-57-

ΑΔΑ: ΨΝ517Λ9-0ΒΚ

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 αντιμετώπιση κατολίσθησης στην επαρχιακή οδό προς
Λίθινο του Δήμου Ζίτσας.», προϋπολογισμού 50.000,00€ με ΦΠΑ.
Στα Ιωάννινα, την 20 Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη 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 Έξαρχος, 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. 26300/966/25-02-2021 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. 10/515/31-03-2021 (ΑΔΑ:ΨΒΦΦ7Λ9-Γ73) 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 αντιμετώπιση κατολίσθησης στην επαρχιακή οδό προς Λίθινο του Δήμου
Ζίτσας».
- Το με Αρ. Πρωτ. 45618/5216/12.04.2021 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. 49293/5606/13-04-2021 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: 52225/5935,
Σχετ:52223/5934, 52221/5933/19.04.2021)
Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό

Φορέα

καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε
από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε

η επωνυμία του

οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις
συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα οποία
αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους και μονογράφησαν.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής
τους στο πρακτικό (πίνακας 1) των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολούθησε σε ανοικτή
συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον
Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων
τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως κάτωθι πρακτικό (πίνακας 1).
ΠΙΝΑΚΑΣ (1)
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
Σειρά
κατάταξης
προσέλευσης

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα Εργοληπτικής Επιχείρησης

1
2
3

ΤΖΑΦΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡ. ΙΚΕ

α/α
προσφοράς
κατάταξης
(μειοδοσίας)
2η
3η
1η

Ποσό
Έκπτωση
προσφοράς
(%)
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

39.919,35€
39.919,35€
39.516,13€

1,00%
1,00%
2,00%

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

1ος

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡ. ΙΚΕ

3η

39.516,13€

2,00%

2ος

ΤΖΑΦΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1η

39.919,35€

1,00%

3ος

ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2η

39.919,35€

1,00%

Με.Εκπ.
%

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. Αρ. Πρωτ: 52225/5935, Σχετ:52223/5934, 52221/5933/20.04.2021) πρόσκληση της
Ε.Δ. για υποβολή νέας βελτιωμένης προσφοράς, ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας (αυτός με
την μικρότερη προσφορά - μεγαλύτερη προσφερόμενη έκπτωση) βελτίωσε την προσφερόμενη
έκπτωση του από το 2% σε 4% υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την
υπ’αρ. (54539/6180/22.04.2021) αίτησή του, ενώ οι υπόλοιποι δύο φορείς βελτίωσαν τις
προσφορές του από 1% σε 2% με τις υπ.αρ.(54545/6181/22.04.2021(Τζαφέας) και
54548/6182/22.04.2021(Γκεσούλης).
Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον
κατωτέρω πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές.
ΠΙΝΑΚΑΣ (3)
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Σειρά
κατάταξης

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα -

α/α

Ποσό

Εργοληπτικής Επιχείρησης

προσφοράς

προσφοράς

(υποβολής)

προ ΦΠΑ

μειοδότη

Έκπτωση
Με.Εκπ.
%

1ος

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡ. ΙΚΕ

3η

38.709,67€

4,00%

2ος

ΤΖΑΦΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1η

39.516,13€

2,00%

3ος

ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2η

39.516,13€

2,00%
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Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα
«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡ. ΙΚΕ», με ποσοστό έκπτωσης Εεν.: 4,00%, συνολικό
ποσό προ Φ.Π.Α: 38.709,67€ και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.
Ο παραπάνω προσωρινός μειοδότης υπέβαλε τα δικαιολογητικά (αρ.πρωτ. 58757/6596/5-52021), σε συνέχεια του (αρ.πρωτ. 54539/6180, ΣΧΕΤ: 54548/6182, 54545/6181/27-04-2021)
εγγράφου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. για υποβολή δικαιολογητικών προς έλεγχο προκειμένου να
προχωρήσει η διαδικασία κατακύρωσης της σύμβασης υλοποίησης του έργου του ως άνω
θέματος.
Η Επιτροπή βρισκόμενη σε απαρτία στις 19.05.2021 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 «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡ. ΙΚΕ», με ποσοστό έκπτωσης 4,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: 38.709,67€ και
εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.
Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό.
Ιωάννινα 19.05.2021
Η Επιτροπή Διαγωνισμού
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Ιωάννης Μάμαλης
Κωνσταντίνος Γκεσούλης
Κωνσταντίνος Έξαρχος
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/791/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.
οικ. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 21ο
Έγκριση 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 στη θέση «Στάρια» της 3ης επαρχιακής
οδού μετά τον οικισμό Χαροκοπίου», προϋπολογισμού 39.700,00 € με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
10. Το 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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11. 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.
12. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 7423/18-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1112/18-05-2021 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 στη θέση «Στάρια» της 3ης
επαρχιακής οδού μετά τον οικισμό Χαροκοπίου».
7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος,
τοποθετήθηκε ως εξής: «Έχουμε εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία μας για την εκτέλεση
έργων με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016. Εκτιμούμε ότι το συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε να είχε προγραμματισθεί,
όμως συμφωνούμε λόγω της σοβαρότητας και του επείγοντος της εκτέλεσής του».
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση
αποκατάσταση κατολίσθησης στη θέση «Στάρια» της 3ης επαρχιακής οδού μετά τον οικισμό
Χαροκοπίου», προϋπολογισμού 39.700,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την από 06-05-2021
μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ.
59829/6713/06-05-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίνει
τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001 με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», 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. 7423/18-05-2021 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 στη θέση «Στάρια» της 3ης επαρχιακής οδού μετά τον
οικισμό Χαροκοπίου».
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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 06-05-2021 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την
Υπηρεσία μας, με την υπ’ αριθ. 59829/6713/06-05-2021 απόφαση.
Και Επειδή
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο
χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει προσφυγή στην διαδικασία
με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται για την:
 Άμεση αποκατάσταση σε φαινόμενα κατολίσθησης της 3ης επαρχιακής οδού μετά τον οικισμό Χαροκοπίου
στην θέση «Στάρια» σε ένα επικίνδυνο σημείο, αμέσως μετά από κλειστή δεξιά στροφή στην κατεύθυνση της
καθόδου προς την περιοχή του Τσιμόβου, με αποτέλεσμα για τα οχήματα που κατέρχονται της 3ης επαρχιακής
οδού να μην αντιλαμβάνονται έγκαιρα την καθίζηση και αυτό αποτελεί ιδιαίτερα επικίνδυνο για τους
κινούμενους στο σημείο αυτό.
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 στη θέση «Στάρια» της 3 ης
επαρχιακής οδού μετά τον οικισμό Χαροκοπίου».
2. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης…».

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/792/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, 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. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 22ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου Νεγάδων Φραγκάδων», αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ», μέχρι την 30-10-2021.
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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 7492/19-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1171/21-052021 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 24-05-2019 για ποσό 27.451,61€ χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι δώδεκα (12)
μήνες και λήγει την 24-05-2020, με την υπ’ αριθ. 13/717/22-05-2020 (ΑΔΑ: 6ΑΓΦ7Λ9-Υ2Η) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίνεται η 1η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι
την 30-09-2020 και με την υπ’ αριθ. 35/2269/22-12-2020 (ΑΔΑ:Ω0ΚΗ7Λ9-ΞΥΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίνεται η 2η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 30-052021. 7. Με την από 18-05-2021 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. 8. 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. Απαιτείται παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση των
εργασιών οι οποίες είναι κυρίως αντιστήριξη των πρανών και διάστρωση νέου ασφαλτικού τάπητα, οι οποίες θα
ολοκληρωθούν μετά την απομάκρυνση στύλου του ΟΤΕ που βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο. Έως σήμερα έχει
υλοποιηθεί το 80,00% των εργασιών του έργου. Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα γίνει σύνταξη ΑΠΕ και οι διαδικασίας
κλεισίματος του φακέλου της εργολαβίας.
Εισηγούμεθα
την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο λήγει την 30-05-2021 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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Άμεση αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου Νεγάδων - Φραγκάδων», αναδόχου
«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ», μέχρι την 30-10-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.


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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/793/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, 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. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 23ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης υπηρεσιών του υποέργου
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Υπηρεσίες φύλαξης νέου κλειστού γυμναστηρίου Ιωαννίνων για την
αγωνιστική περίοδο 2020-2021», αναδόχου εταιρείας «ΒSS Ο.Ε.».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 23/1534/10-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η
δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και η 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 Π.Ε. Ιωαννίνων «Υπηρεσίες φύλαξης νέου κλειστού γυμναστηρίου Ιωαννίνων για την
αγωνιστική περίοδο 2020-2021», επειδή κρίθηκε απαραίτητη η φύλαξη και επιστασία χώρων ευθύνης
γηπέδου, μέχρι το πέρας των αγωνιστικών υποχρεώσεων των ομάδων μπάσκετ που χρησιμοποιούν
το χώρο, ήτοι 9 μήνες, για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021, με παράλληλη τήρηση των
υγειονομικών πρωτοκόλλων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7752/21-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1177/21-05-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… ► Σας παρακαλούμε λόγω αρμοδιότητας, για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της
υπηρεσιών του υποέργου : «Υπηρεσίες φύλαξης νέου κλειστού γυμναστηρίου Ιωαννίνων για την αγωνιστική
περίοδο 2020-2021», προϋπολογισμού 24.800,00€, με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου, με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και με τίτλο : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών
δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Ν. 4412/16.
► Σας επισυνάπτουμε το από 21-05-2021, αίτημα της νόμιμης εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας με την
επωνυμία : «ΒSS Ο.Ε.».
► Επιπλέον σας αποστέλλουμε το από 21-05-2021 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής, ό-πως συντάχθηκε
από την οριζόμενη επιτροπή της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων (Τ.Δ.Π.) και σας παρακαλούμε
για τις δικές σας ενέργειες ….».
Στο συνημμένο στην εισήγηση, από 21-05-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής, αναφέρονται επί
λέξει τα εξής:
«…..
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Στα Ιωάννινα σήμερα την 21η του μηνός Μαΐου του έτους 2021 οι κάτωθι :
1. Δημήτριος Τσιούμπος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Η.
2. Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Αργύρης Νάκος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Η.
Έχοντας υπόψη :
1.
2.

3.

Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
Την υπ’ αριθ. 143502/13391/13-10-2020 (ΑΔΑ: 69ΔΦ7Λ9-ΚΙΤ), απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. (Τ.Δ.Π.) που
οριστήκαμε ως επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών του υποέργο: «Υπηρεσίες
φύλαξης νέου κλειστού γυμναστηρίου Ιωαννίνων για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021», του έργου:
«Υπηρεσίες φύλαξης νέου κλειστού γυμναστηρίου Ιωαννίνων για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021».
Την υπ’ αριθ. 23/1534/10-09-2020 (ΑΔΑ: 64Χ77Λ9-ΧΧΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Η.,
περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της εν λόγω υπηρεσίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ : Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022
ΥΠΟΕΡΓΟ: Υπηρεσίες φύλαξης νέου κλειστού
γυμναστηρίου Ιωαννίνων για την αγωνιστική
περίοδο 2020-2021
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Την υπ’ αριθ. 135297/12657/01-10-2020 (ΑΔΑ: 6Ζ1Ε7Λ9-Μ5Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου
περί έγκρισης της απευθείας ανάθεση για την υλοποίηση των υπηρεσιών του θέματος.
5. Την από 01-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007566180) υπογραφείσα σύμβαση, μεταξύ του Περιφερειάρχη
Ηπείρου και της αναδόχου εταιρείας: «ΒSS Ο.Ε.».
6. Το από 21-05-2021, με αριθ. πρωτ. 69641/7752 αίτημα της αναδόχου εταιρείας : «ΒSS Ο.Ε.».
Και επειδή
 Το γεγονός ότι η εκτέλεση των προβλεπόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της
σύμβασης, δεν ήταν δυνατή λόγω της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19 (ΦΕΚ
84 Α΄13-4-2020 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας»).
Κατόπιν των παραπάνω :
Εισηγούμαστε
1. Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για τις : «Υπηρεσίες φύλαξης νέου κλειστού γυμναστηρίου
Ιωαννίνων για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021», που προβλέπονταν έως τις 31-05-2021 μέχρι τις 31-10-2021,
όσο δηλαδή διήρκησε η αναστολής λειτουργίας των εγκαταστάσεων του νέου κλειστού γυμναστηρίου Ιωαννίνων,
αλλά και της θερινής διακοπής του μήνα Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού οικονομικού
αντικειμένου, το οποίο έχει αρχικώς εγκριθεί.
4.

2. Και την τροποποίηση του άρθρου 1 της σύμβασης για την κάλυψη των δαπανών για τις υπηρεσίες σύνδεσης
κεντρικού σταθμού (σύστημα συναγερμού).
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
………….………………………………………………………………………………………….. ….».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των υπηρεσιών του υποέργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Υπηρεσίες φύλαξης νέου κλειστού γυμναστηρίου Ιωαννίνων για την αγωνιστική περίοδο
2020-2021», αναδόχου εταιρείας «ΒSS Ο.Ε.», που προβλέπονταν έως τις 31-05-2021 μέχρι τις 31-102021, όσο δηλαδή διήρκησε η αναστολή λειτουργίας των εγκαταστάσεων του νέου κλειστού γυμναστηρίου
Ιωαννίνων, αλλά και της θερινής διακοπής του μήνα Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού
οικονομικού αντικειμένου, το οποίο έχει αρχικώς εγκριθεί, και εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 1 της
σύμβασης για την κάλυψη των δαπανών για τις υπηρεσίες σύνδεσης κεντρικού σταθμού (σύστημα
συναγερμού), σύμφωνα με το από 21-05-2021 Πρακτικό (ανωτέρω υπό στ. 6), της Επιτροπής
Παραλαβής.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/794/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.
οικ. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 24ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Κόνιτσας Τελωνείο ΜέρτζιανηςΜπουραζάνι-Λουτρά Αμαράντου-Λουτρά Καβάσιλα και Δίστρατο έτους 2021 (παροχή
υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
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τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 5520/17-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1124/18-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1. Ότι η συντήρηση του πρασίνου επί της Επαρχιακής Οδού του Δήμου Κόνιτσας Τελωνείο ΜέρτζιανηςΜπουραζάνι-Λουτρά Αμαράντου-Λουτρά Καβάσιλα και Δίστρατο πρέπει να γίνει για την εύρυθμη λειτουργία
της Επαρχιακής Οδού δηλαδή την αποκατάσταση της ορατότητας των κινουμένων επί της Ε.Ο αρμοδιότητας
της Π.Η με την κοπή ή το κλάδεμα των δένδρων και θάμνων και το βοτάνισμα των ερεισμάτων προκειμένου
να μείνουν ελεύθερα ζιζανίων, τα στηθαία ασφαλείας, οι οριοδείκτες, οι πληροφοριακές πινακίδες, τα τεχνικά
των οδών, οι κόμβοι των Ε.Ο, οι επικίνδυνες στροφές και διασταυρώσεις των Επαρχιακών, με τους εθνικούς,
κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους και παράλληλα να μειωθούν οι κίνδυνοι για πυρκαγιές τους
καλοκαιρινούς μήνες εξ¨ αιτίας των ξηρών χόρτων που υπάρχουν στα ερείσματα αυτών, και ειδικά αυτούς
τους μήνες που θα αυξηθεί η κίνηση λόγω τουρισμού, αλλά και για την προστασία από πυρκαγιές.
2. Την με αριθμ. : 47592/1963/9-4-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 14.000,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Συντήρηση, συμπλήρωση και
αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021 υποέργου
«Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Κόνιτσας Τελωνείο Μέρτζιανης-Μπουραζάνι-Λουτρά Αμαράντου-Λουτρά
Καβάσιλα και Δίστρατο έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)» .ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
Κ.Α 2019ΕΠ5300001. προϋπολογισμού: 14.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο
Κόνιτσας Τελωνείο Μέρτζιανης-Μπουραζάνι-Λουτρά Αμαράντου-Λουτρά Καβάσιλα και Δίστρατο έτους
2021(παροχή υπηρεσιών)» έργου : «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό
οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021»,της ΣΑΕΠ Ηπείρου με Κ.Α.2019ΕΠ53000001
προϋπολογισμού: 14.000,00 € (με Φ.Π.Α.)…».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 14.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2019ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο
επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», για την υλοποίηση του υποέργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Κόνιτσας Τελωνείο ΜέρτζιανηςΜπουραζάνι-Λουτρά Αμαράντου-Λουτρά Καβάσιλα και Δίστρατο έτους 2021 (παροχή
υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται η συντήρηση του πρασίνου επί της
Επαρχιακής Οδού του Δήμου Κόνιτσας Τελωνείο Μέρτζιανης-Μπουραζάνι-Λουτρά ΑμαράντουΛουτρά Καβάσιλα και Δίστρατο για την εύρυθμη λειτουργία αυτής και συγκεκριμένα για την
αποκατάσταση της ορατότητας των κινούμενων επί της οδού, καθώς επίσης και η κοπή, το
κλάδεμα των δένδρων και θάμνων, το βοτάνισμα των ερεισμάτων προκειμένου αυτά, όπως και
τα στηθαία ασφαλείας, οι οριοδείκτες, οι πληροφοριακές πινακίδες, τα τεχνικά των οδών, οι
κόμβοι των Ε.Ο., οι επικίνδυνες στροφές και διασταυρώσεις των επαρχιακών με τους εθνικούς,
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κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους να μείνουν ελεύθερα ζιζανίων και παράλληλα να μειωθούν
οι κίνδυνοι πυρκαγιών, λόγω των ξηρών χόρτων που υπάρχουν στα ερείσματα αυτών, κυρίως
τους καλοκαιρινούς μήνες που αναμένεται αύξηση της κίνησης λόγω τουρισμού.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο
προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’
ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του
νομοθέτη.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/795/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.
οικ. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 25ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων Β-Γ
επαρχιακή οδός-Συρράκο – Καλαρρύτες – Ματσούκι – Αμπελοχώρι – Μονολίθι –
Πλατανούσα - Γέφυρα Πλάκας - Πράμαντα και Κατσικά-Διακλάδωση Εγνατίας έτους
2021(παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5517/17-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1122/18-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη:
1. Ότι η συντήρηση του πρασίνου επί της Επαρχιακής Οδού του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων Β&Γ επαρχιακή
οδός –Συρράκο-Καλαρρύτες-Ματσούκι-Αμπελοχώρι-Μονολίθι-Πλατανούσα-Γέφυρα Πλάκας-Πράμαντα και
Κατσικά-Διακλάδωση Εγνατίας πρέπει να γίνει για την εύρυθμη λειτουργία της Επαρχιακής Οδού δηλαδή
την αποκατάσταση της ορατότητας των κινουμένων επί της Ε.Ο αρμοδιότητας της Π.Η με την κοπή ή το
κλάδεμα των δένδρων και θάμνων και το βοτάνισμα των ερεισμάτων προκειμένου να μείνουν ελεύθερα
ζιζανίων, τα στηθαία ασφαλείας, οι οριοδείκτες, οι πληροφοριακές πινακίδες, τα τεχνικά των οδών, οι κόμβοι
των Ε.Ο, οι επικίνδυνες στροφές και διασταυρώσεις των Επαρχιακών, με τους εθνικούς, κοινοτικούς και
αγροτικούς δρόμους και παράλληλα να μειωθούν οι κίνδυνοι για πυρκαγιές τους καλοκαιρινούς μήνες εξ¨
αιτίας των ξηρών χόρτων που υπάρχουν στα ερείσματα αυτών, και ειδικά αυτούς τους μήνες που θα αυξηθεί
η κίνηση λόγω τουρισμού, αλλά και για την προστασία από πυρκαγιές.
2. Την με αριθμ. : 47595/1965/9-4-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού14.000,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Συντήρηση, συμπλήρωση και
αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021)» υποέργου
<<Βορείων Τζουμέρκων Β&Γ επαρχιακή οδός –Συρράκο-Καλαρρύτες-Ματσούκι-Αμελοχώρι-ΜονολίθιΠλατανούσα-Γέφυρα Πλάκας-Πράμαντα και Κατσικά-Διακλάδωση Εγνατίας έτους 2021 (παροχή
υπηρεσιών)» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2019ΕΠ5300001, προϋπολογισμού:
14.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Βορείων Τζουμέρκων Β&Γ
επαρχιακή οδός–Συρράκο-Καλαρρύτες-Ματσούκι-Αμπελοχώρι-Μονολίθι-Πλατανούσα-Γέφυρα ΠλάκαςΠράμαντα και Κατσικά-Διακλάδωση Εγνατίας έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)» έργου : «Συντήρηση,
συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021»,της
ΣΑΕΠ Ηπείρου με Κ.Α.2019 ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 14.000,00 € (με Φ.Π.Α.) .…».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 14.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2019ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο
επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», για την υλοποίηση του υποέργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων Β-Γ
επαρχιακή οδός-Συρράκο – Καλαρρύτες – Ματσούκι – Αμπελοχώρι – Μονολίθι – Πλατανούσα
- Γέφυρα Πλάκας - Πράμαντα και Κατσικά - Διακλάδωση Εγνατίας έτους 2021 (παροχή
υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται η συντήρηση του πρασίνου επί της
Επαρχιακής Οδού του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων Β-Γ επαρχιακή οδός–ΣυρράκοΚαλαρρύτες-Ματσούκι - Αμπελοχώρι - Μονολίθι- Πλατανούσα - Γέφυρα Πλάκας - Πράμαντα και
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Κατσικά-Διακλάδωση Εγνατίας, για την εύρυθμη λειτουργία αυτής και συγκεκριμένα για την
αποκατάσταση της ορατότητας των κινούμενων επί της οδού, καθώς επίσης και η κοπή, το
κλάδεμα των δένδρων και θάμνων, το βοτάνισμα των ερεισμάτων προκειμένου αυτά, όπως και
τα στηθαία ασφαλείας, οι οριοδείκτες, οι πληροφοριακές πινακίδες, τα τεχνικά των οδών, οι
κόμβοι των Ε.Ο., οι επικίνδυνες στροφές και διασταυρώσεις των επαρχιακών με τους εθνικούς,
κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους να μείνουν ελεύθερα ζιζανίων και παράλληλα να μειωθούν
οι κίνδυνοι πυρκαγιών, λόγω των ξηρών χόρτων που υπάρχουν στα ερείσματα αυτών, κυρίως
τους καλοκαιρινούς μήνες που αναμένεται αύξηση της κίνησης λόγω τουρισμού.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο
προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’
ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του
νομοθέτη.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/796/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, 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.
69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν
οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 26ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργου του έργου της ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου με ΚΑ2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 20142016 (π.κ.2013ΕΠ03000013)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν.
4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν.
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/2410-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

-76-

ΑΔΑ: ΨΝ517Λ9-0ΒΚ

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με
αρ. πρωτ. 2150/13-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1082/13-05-2021 στον φάκελο
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση δαπάνης και τη
διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
ΚΑ2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016
(π.κ.2013ΕΠ03000013)».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, σε
βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού
ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000013)» για την εκπόνηση των κάτωθι υποέργων της
Περιφέρειας Ηπείρου με τη ΔΕΔΔΗΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ως
εξής:
Υποέργο
Επέκταση δικτύου για ηλεκτροδότηση αγροτικών
εκμεταλλεύσεων στην θέση ΄΄Δένδρο΄΄
της κοινότητας Δροσοχωρίου του Δήμου Ιωαννιτών
Επέκταση δικτύου για ηλεκτροδότηση αγροτικών
εκμεταλλεύσεων στην θέση ΄΄Μπελούσια΄΄
της κοινότητας Χρυσοβίτσας του Δήμου Μετσόβου
Επέκταση δικτύου για ηλεκτροδότηση αγροτικών
εκμεταλλεύσεων στην θέση ΄΄Κότρενα΄΄
της κοινότητας Καπεσόβου του Δήμου Ζαγορίου
ΣΥΝΟΛΟ

Προϋπολογισμός €

Έγκριση Διάθεσης πίστωσης &
ορισμός αποφαινομένων οργάνων

23.675,33

6.718,65

11.100,59

62882/2856/12-05-2021

62886/2857/12-05-2021

62880/2855/12-05-2021

41.494,57

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/797/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.
οικ. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 27ο
Έγκριση τροποποίησης σύμβασης MeDInno (α) ως προς την παράταση της διάρκειας
της και την αλλαγή των τίτλων των παραδοτέων Π.6.1.1.α και Π.6.1.1.γ και (β) ως προς
τις τεχνικές προδιαγραφές των παραδοτέων Π.6.1.1.α και Π.6.1.1.γ στο πλαίσιο του
Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 32/1930/24-09-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των
δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων των προγραμμάτων των
Ευρωπαϊκών Εδαφικών Συνεργασιών: α) IPA CBC Greece – Albania 2014-2020, β) CBC
Greece – Italy 2014-2020 και γ) Interreg V – B Adriatic-Ionian 2014-2020.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων της Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3098/17-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1099/1705-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… Η Περιφέρεια Ηπείρου είναι επικεφαλής Εταίρος του έργου με τίτλο «Joint development of innovative
processes and products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant
agri-food sectors» MeDInno και συμμετέχει ως εταίρος στο έργο «Large Scale Irrigation Management Tools
for Sustainable Water Management in Rural Areas and Protection of Receiving Aquatic Ecosystems-IR2MA»
που έχουν ενταχθεί και συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.
Α. Για τo έργο MeDInno - “Joint development of innovative processes and products based on local dairy and
meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant agri-food sectors” έχει υπογραφεί και υλοποιείται
οι κάτωθι σύμβαση:
1. με την εταιρεία planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, στις 31-5-2019 για
την υλοποίηση του έργου Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου με ημερομηνία λήξης 30-3-2020
(ΑΔΑΜ 19SYMV005050099) η οποία παρατάθηκε μέχρι 30-9-2020 με την υπ΄ αριθ. 42153/1347/27-3-2020
τροποποίηση (ΑΔΑΜ 20SYMV006488120), έπειτα μέχρι τις 31-12-2020 με την υπ΄ αριθ. 134317/4383/29-92020 2η τροποποίηση (ΑΔΑΜ 20SYMV007399867) και στη συνέχεια μέχρι τις 31-05-2021 με την υπ’ αριθ.
185370/6078/24-12-2020 3η τροποποίηση (ΑΔΑΜ 20SYMV007927073)
Δεδομένου ότι:
α) έχουν γίνει οι απαραίτητες διαδικασίες από την υπεύθυνο έργου για την (1) χορήγηση παράτασης για την
υλοποίηση του προαναφερθέντος έργου της Περιφέρειας Ηπείρου μέχρι τις 30-9-2021 για το έργο Medinno,
η οποία και έχει ήδη εγκριθεί από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία
2014-2020 (2) για την τροποποίηση των προδιαγραφών του παραδοτέου Π.6.1.1 ως προς την οργάνωση της
ειδικής εκδήλωσης προώθησης στην Αθήνα (Π.6.1.1.α) και τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις
ειδικές εκδηλώσεις προώθησης στη Ρώμη και το Μιλάνο (Π.6.1.1.γ)
β) η επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης του έργου Medinno εισηγείται με το πρακτικό 14/17-05-2021
για την παράταση της σύμβασης με την εταιρεία planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική
Εταιρεία μέχρι 30-09-2021, την αλλαγή των τίτλων των παραδοτέων Π.6.1.1.α και Π.6.1.1.γ, καθώς και των
τεχνικών τους προδιαγραφών όπως διατυπώνονται όπως αυτές περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της
Διακήρυξης «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο MeDInno “Joint development of innovative processes and products based on local dairy and meat tradition pertaining to
ruminant farming and relevant agri-food sectors” στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» (ΑΔΑΜ 19PROC004312581 2019-01-09) και στην
Τεχνική Προσφορά του αναδόχου, με το ίδιο συμβατικό τίμημα ως ισχύει,
Εισηγούμαστε:
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(i) Την έγκριση της 4ης παράτασης της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της planO2
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΑΔΑΜ 19SYMV005050099) για το έργο
Medinno μέχρι 30-09-2021,
(ii) την αλλαγή των τίτλων των παραδοτέων Π.6.1.1.α και Π.6.1.1.γ, καθώς και των τεχνικών τους
προδιαγραφών όπως διατυπώνονται όπως αυτές περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης «Παροχή
Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο MeDInno - “Joint development of
innovative processes and products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and
relevant agri-food sectors” στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A
Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» (ΑΔΑΜ 19PROC004312581 2019-01-09) και στην Τεχνική Προσφορά του
αναδόχου, με το ίδιο συμβατικό τίμημα ως ισχύει,
Σημειώνεται ότι, η παράταση των εργασιών της ανωτέρω σύμβασης, καθώς και η τροποποίηση των
προδιαγραφών των ως άνω παραδοτέων δεν επιφέρει καμία μεταβολή ως προς το οικονομικό της αντικείμενο
και ότι θα τηρηθούν από τον ανωτέρω ανάδοχο οι κατευθύνσεις υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τους
όρους της προαναφερθείσας σύμβασης.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες….».

Στο συνημμένο στην εισήγηση, Πρακτικό 14/17-05-2021 της Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:
«…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14

Η Επιτροπή Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των παραδοτέων του Έργου “MeDinno, MIS 5003732,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, GRIT 2014-2020”, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας 2014-2020 Ελλάδα – Ιταλία, αρμόδια για την παραλαβή όλων των παραδοτέων της υπ’ αριθμ
81069/2555/31.5.2019 Σύμβασης της Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑΜ: 19SYMV005050099) με την εταιρεία «planO2
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» για την υλοποίηση του έργου Τεχνικής
Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο MeDInno, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ.
83169/2633/6-6-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΑΔΑ 6ΟΦΓ7Λ9-ΥΛΣ), αποτελούμενη από τους :
1.

κ. Ελένη Βλάχου του Κοσμά, ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Α΄, αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος
Διαφάνειας της ίδιας Δ/νσης, ως αναπληρώτρια πρόεδρο
2. κ. Ευθαλία Οικονόμου του Ευαγγέλου, ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνίατρων) με βαθμό Α’, αναπληρώτρια
προϊσταμένη του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ιωαννίνων
ως μέλος
3. κ. Πρόδρομο Γαϊτανίδη του Ιωάννη, ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνίατρων) με βαθμό Α’, υπάλληλο του Τμήματος
Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ιωαννίνων ως μέλος,
συνεδρίασε σήμερα 17-05-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο γραφείο 115 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής με παρόντα όλα τα μέλη προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τα εξής θέματα:
(α) την τροποποίηση (i) της συνολικής διάρκειας της υπ’ αρ. ΑΔΑΜ 19SYMV005050099 Σύμβασης Παροχής
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και της Εταιρείας planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική
Κεφαλαιουχική Εταιρεία με διακριτικό τίτλο planO2 IKE «MeDInno» έως τις 30-9-2021. Η εν λόγω σύμβαση
παρατάθηκε μέχρι 30-9-2020 (1η παράταση) με την υπ΄ αριθ. 42153/1347/27-3-2020 1η τροποποίηση (ΑΔΑΜ
20SYMV006488120), μέχρι τις 31-12-2020 (2η παράταση) με την υπ΄ αριθ. 134317/4383/29-9-2020 2η
τροποποίηση (ΑΔΑΜ 20SYMV007399867), μέχρι τις 31-05-2021 (3η παράταση) με την υπ’ αριθ. 185370/6078/2412-2020 3η τροποποίηση (ΑΔΑΜ 20SYMV007927073) και (ii) των τίτλων των παραδοτέων Π.6.1.1.α και Π.6.1.1.γ,
(β) την αποδοχή της πρότασης του αναδόχου (planO2 IKE) περί της τροποποίησης των προδιαγραφών των
Π..6.1.1.α και Π.6.1.1.γ όπως αυτές περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης «Παροχή Υπηρεσιών
Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο MeDInno - “Joint development of innovative
processes and products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant agrifood sectors” στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία
2014-2020» (ΑΔΑΜ 19PROC004312581 2019-01-09) και στην Τεχνική Προσφορά του αναδόχου, με το ίδιο
συμβατικό τίμημα ως ισχύει,
Η Επιτροπή, αφού προέβη στην εξέταση του από 17-05-2021 αιτήματος της υπεύθυνης του έργου κας Βασιλικής
Ηγουμενίδου και λαμβάνοντας υπόψη:
1.

Την από 31.5.2019 σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου Τεχνικής Υποστήριξης
της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο MeDInno, προϋπολογισμού διακοσίων είκοσι χιλιάδων και εκατό
ευρώ (220.100,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

«planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» (ΑΔΑΜ: 19SYMV005050099) και
τις τροποποιήσεις αυτής (ΑΔΑΜ 20SYMV006488120, 20SYMV007399867, 20SYMV007927073),
τις διατάξεις του άρθρου 132 παρ. 1 σημείο α του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη
διάρκειά τους όταν αυτές προβλέπουν σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά
έγγραφα της σύμβασης,
την παρ. 4 του άρθρου 20 της υπ’ αρ. ΑΔΑΜ 19SYMV005050099 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών
αναφορικά με τη δυνατότητα κατ’ αναλογία μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του
Αναδόχου (planO2 IKE) σε περίπτωση έγκρισης της χρονικής παράτασης της Πράξης με ακρωνύμιο
MeDInno από τα αρμόδια όργανα του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα
– Ιταλία 2020,
το άρθρο 27 της υπ’ αρ. ΑΔΑΜ 19SYMV005050099 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών αναφορικά με την
δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης κατά τη διάρκεια της,
το από 27-04-2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου 57733/2541 αίτημα της Περιφέρειας Ηπείρου ως
Επικεφαλής Εταίρος της Πράξης με ακρωνύμιο MeDInno προς την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος
INTERREG V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» για τετράμηνη παράταση της συνολικής διάρκειας του έργου,
ήτοι έως την 30/09/2021,
το από 27-04-2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου 57735/2542 αίτημα της Περιφέρειας Ηπείρου ως
Επικεφαλής Εταίρος περί τροποποίησης (ήσσονος σημασίας) του τρόπου υλοποίησης του Παραδοτέου
6.1.1 ως προς την ειδική εκδήλωση προώθησης στην Αθήνα και τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου
στις ειδικές εκδηλώσεις προώθησης στη Ρώμη και το Μιλάνο,
την από 05-05-2021 ηλεκτρονική επικοινωνία της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος INTERREG VA «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» με την οποία μας γνωστοποιήθηκε (α) η έγκριση του από 27-04-2021 και
με αριθμό πρωτοκόλλου 57735/2542 αίτημα της Περιφέρειας Ηπείρου περί τροποποίησης (ήσσονος
σημασίας) του τρόπου υλοποίησης του Παραδοτέου 6.1.1 ως προς την ειδική εκδήλωση προώθησης
στην Αθήνα και τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις ειδικές εκδηλώσεις προώθησης στη Ρώμη
και το Μιλάνο και (β) η έναρξη της υπ’ αριθμό 23/2021 γραπτής διαδικασίας για την έγκριση της νέας
τετράμηνης παράτασης του έργου, της οποίας η γραπτή διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις
18-05-2021,
το από 14-05-2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου 65280/3098/17-05-2021 της Δ/νσης Αναπτυξιακού ΠΗ
εισερχόμενου εγγράφου του Αναδόχου (planO2 IKE) αναφορικά με την πρόταση τροποποίησης των
τεχνικών προδιαγραφών των Παραδοτέων 6.1.1.α και 6.1.1.γ όπως αυτές περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα Ι της Διακήρυξης «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για
το έργο MeDInno - “Joint development of innovative processes and products based on local dairy and
meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant agri-food sectors” στο πλαίσιο του
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» (ΑΔΑΜ
19PROC004312581 2019-01-09) και στην Τεχνική Προσφορά του αναδόχου,

εγκρίνει
(α) (i) την παράταση της συνολικής διάρκειας της από 31-5-2019 σύμβασης για την υλοποίηση του έργου
Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου με ημερομηνία λήξης 30-3-2020 (ΑΔΑΜ 19SYMV005050099) η
οποία παρατάθηκε μέχρι 30-9-2020 με την υπ΄αριθ. 42153/1347/27-3-2020 τροποποίηση (ΑΔΑΜ
20SYMV006488120), έπειτα μέχρι τις 31-12-2020 με την υπ΄ αριθ. 134317/4383/29-9-2020 2η τροποποίηση
(ΑΔΑΜ 20SYMV007399867) και στη συνέχεια μέχρι την 31-05-2021 με την υπ’ αριθ. 185370/6078/24-12-2020 3η
τροποποίηση (ΑΔΑΜ 20SYMV007927073) προϋπολογισμού διακοσίων είκοσι χιλιάδων και εκατό ευρώ
(220.100,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας «planO2
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» καθώς και των επιμέρους υπηρεσιών και
παραδοτέων αυτής έως την 30-09-2021 χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας, λόγω της συνολικής παράτασης της
Πράξης MeDInno η οποία εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Διασυνοριακής
Συνεργασίας και (ii) την τροποποίηση των τίτλων των παραδοτέων 6.1.1.α και 6.1.1.γ ως ακολούθως:
Α/Α
6.1.1.α

Αρχικός τίτλος
Έκθεση υλοποίησης ειδικής
εκδήλωσης προώθησης στην
Αθήνα.

6.1.1.γ

Έκθεση αναφορικά με τη
συμμετοχή της Περιφέρειας
Ηπείρου στις ειδικές

Νέος τίτλος
Έκθεση υλοποίησης ειδικής διαδικτυακής εκδήλωσης
προώθησης στην Ελλάδα εκτός περιοχής προγράμματος με την
παράλληλη προετοιμασία και αποστολή 50 πακέτων με τοπικά
προϊόντα και την παραγωγή ενός βίντεο παρουσίασης του
Ηπειρώτικου μενού.
Έκθεση αναφορικά με την προετοιμασία και αποστολή 50
πακέτων με τοπικά προϊόντα σε φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη
στην Ιταλία εκτός περιοχής προγράμματος.
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εκδηλώσεις προώθησης στη
Ρώμη και το Μιλάνο.
(β) (β) Την πρόταση του αναδόχου (planO2 IKE) περί της τροποποίησης των προδιαγραφών των Π..6.1.1.α και
Π.6.1.1.γ όπως αυτές περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής
Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο MeDInno - “Joint development of innovative processes and
products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant agri-food sectors”
στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»
(ΑΔΑΜ 19PROC004312581 2019-01-09) και στην Τεχνική Προσφορά του αναδόχου, με το ίδιο συμβατικό τίμημα
ως ισχύει, ως ακολούθως:
Α/Α
6.1.1.α

Αρχικές προδιαγραφές
Νέες προδιαγραφές
Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση 2
Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση 1
μονοήμερων εκδηλώσεων στην Αθήνα και τη
μονοήμερης διαδικτυακής εκδήλωσης στην οποία θα
Θεσσαλονίκη αντίστοιχα (μία σε κάθε πόλη), σε
πρέπει να εξασφαλίσει τη συμμετοχή 50 ατόμων από
καθεμία από τις οποίες θα πρέπει να εξασφαλίσει τη
το χώρο της φιλοξενίας, της εστίασης και του
συμμετοχή 50 ατόμων από το χώρο της φιλοξενίας,
επισιτισμού (HO.RE.CA), καθώς και φορείς με σχετική
της εστίασης και του επισιτισμού (HO.RE.CA) με στόχο δραστηριότητα (αγροδιατροφή, τουρισμός κ.λπ.)
τη γνωριμία τους με τη γαστρονομία της
εκτός της Ελληνικής περιοχής προγράμματος, με
διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας-Ιταλίας και
στόχο τη γνωριμία τους με τη γαστρονομία της
ιδιαίτερα της Ηπείρου και με τα τυροκομικά προϊόντα
διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας-Ιταλίας και
και το κρέας στο επίκεντρο των υλικών. Για κάθε μία
ιδιαίτερα της Ηπείρου και με τα τυροκομικά προϊόντα
από τις εκδηλώσεις πρέπει να εξασφαλίσει τα κάτωθι: και το κρέας στο επίκεντρο των υλικών. Για την
Εξασφάλιση μίας αίθουσας ξενοδοχείου 5 εκδήλωση πρέπει να εξασφαλίσει τα εξής:
αστέρων ή εστιατορίου ανάλογων προδιαγραφών Εξασφάλιση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη
για μία μέρα (περίπου 8 ώρες), χωρητικότητας 50
διεξαγωγή της διαδικτυακής εκδήλωσης, η οποία
ατόμων, με κουζίνα που να μπορεί να υποστηρίξει
πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληροί τα κάτωθι
την παρασκευή αντίστοιχης ποσότητας εδεσμάτων
χαρακτηριστικά: (α) Δυνατότητα για ταυτόχρονη
για 100 άτομα ταυτόχρονα, σε συνεργασία με την
συνομιλία μέχρι και 100 ατόμων, (β) Δυνατότητα
Αναθέτουσα Αρχή και ανάληψη καθηκόντων
αμφίδρομης επικοινωνίας με ήχο μέσω
οργάνωσης των χώρων της εκδήλωσης.
μικροφώνου υπολογιστή και εικόνας υψηλής
Εξασφάλιση
του
απαραίτητου
τεχνικού
ποιότητας και ευκρίνειας αντιστοίχως (HD video
εξοπλισμού (ηχητική εγκατάσταση, φωτισμός,
(Up to 720p HD video) & HD voice) (γ) Δυνατότητα
projector, οθόνη προβολής, laptop, μικροφωνική
προβολής και κοινοποίησης της οθόνης
εγκατάσταση, σύνδεση στο Internet).
παρουσίασης, (δ) Δυνατότητα διαδικτυακής (onΠρομήθεια πρώτων υλών και προϊόντων της
line)
γραπτής
επικοινωνίας-συνομιλίας
διασυνοριακής περιοχής με επίκεντρο το κρέας, το
(chatroom), (ε) Δυνατότητα σύνδεσης από PC,
τυρί και τον οίνο για την προετοιμασία των
laptop, smartphone με λογισμικό Windows, Mac,
εδεσμάτων στο πλαίσιο της κάθε εκδήλωσης για
iOS και Android και (στ) Δυνατότητα ζωντανής
την προετοιμασία μενού γεύματος/ δείπνου επτά
μετάδοσης μέσω Youtube, καθώς και τήρηση και
πιάτων.
εξαγωγή ηχογραφημένου και βιντεοσκοπημένου
Την πρόταση κατάλληλων chefs και την επιλογή
αρχείου, καθώς και λίστας συμμετεχόντων.
δύο για κάθε εκδήλωση, καθώς και την κάλυψη Παραγωγή βίντεο 3-5 λεπτών με αντικείμενο την
των εξόδων μετακίνησης και διαμονής τους στον
παρουσίαση του Ηπειρώτικου μενού, το οποίο θα
τόπο της εκδήλωσης.
παρουσιαστεί στο πλαίσιο της εκδήλωσης, αλλά
Την εξασφάλιση βοηθητικού προσωπικού
θα μείνει διαθέσιμο και στη συνέχεια και
κουζίνας και σέρβις που θα υποστηρίξουν τους
προσβάσιμο σε όλους μέσω Youtube. Για τις
chefs σε κάθε εκδήλωση.
ανάγκες παραγωγής του βίντεο, ο Ανάδοχος
Παροχή οργανωτικής υποστήριξης για την
οφείλει να εξασφαλίσει τα εξής: (α) Εξασφάλιση
υποδοχή, εξυπηρέτηση και πληροφόρηση
μίας κουζίνας ξενοδοχείου 4 ή 5 αστέρων ή
συμμετεχόντων, κατάρτιση και τήρηση λίστας
εστιατορίου ανάλογων προδιαγραφών για μία
συμμετεχόντων, διανομή πληροφοριακού υλικού
μέρα (περίπου 8 ώρες) με κατάλληλους χώρους
προς τους συμμετέχοντες κ.λπ.
(σάλα) για την παρουσίαση του μενού,
προκειμένου να γίνουν τα γυρίσματα του βίντεο,
(β) την πρόταση δύο (2) chefs που θα κάνουν την
προετοιμασία του μενού, καθώς και την
εξασφάλιση βοηθητικού προσωπικού.
Παροχή οργανωτικής υποστήριξης για τη
διαδικτυακή
υποδοχή,
εξυπηρέτηση
και
πληροφόρηση συμμετεχόντων, κατάρτιση και
τήρηση λίστας συμμετεχόντων, αποστολή
πληροφοριακού υλικού προς τους συμμετέχοντες
πριν τη διεξαγωγή της εκδήλωσης κ.λπ.
Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε όλη τη διάρκεια
της εκδήλωσης.
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6.1.1.γ

Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει για την
παροχή των παρακάτω υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
Ηλεκτρονική αποστολή 100 προσκλήσεωνπρογραμμάτων/ μενού παρουσίασης (50 για
κάθε εκδήλωση). Τα προγράμματα και οι
αποδέκτες θα καθοριστούν από την Αναθέτουσα
Αρχή σε συνεργασία με τον Ανάδοχο. Η σχεδίαση
και ηλεκτρονική αποστολή των προσκλήσεων θα
γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της
Αναθέτουσας Αρχής, όπου θα αποστέλλονται
ηλεκτρονικώς.
Εκτύπωση 100 μενού παρουσίασης στα Ελληνικά
και τα Αγγλικά (50 για κάθε εκδήλωση).
Σχεδιασμός και εκτύπωση 200 8σέλιδων βιβλίων
συνταγών (διάσταση 22,50*15,00cm, χαρτί
velvet 170gr και τετράχρωμη εκτύπωση) στην
Ελληνική γλώσσα με τις συνταγές των
εδεσμάτων που θα παρουσιαστούν στις
εκδηλώσεις.
Συνολικός συντονισμός και υποστήριξη της
Αναθέτουσας Αρχής κατά την προετοιμασία και
υλοποίηση των εκδηλώσεων.
Συμμετοχή τουλάχιστον ενός μέλους και ενός
ειδικού εμπειρογνώμονα της Ομάδας Έργου
του Αναδόχου σε κάθε εκδήλωση με ρόλο
facilitators.
Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση της κάθε
εκδήλωσης.
Διάχυση στον Τύπο (Press Release) με τη
σύνταξη δελτίου τύπου πριν και μετά την
διοργάνωση των εκδηλώσεων στην Ελληνική
(για προώθηση στα ΜΜΕ μέσω του
Γραφείου Τύπου της Περιφέρειας Ηπείρου) και
στην Αγγλική (για ανάρτηση του στην
ιστοσελίδα του προγράμματος).
Σύνταξη έκθεσης υλοποίησης για κάθε
εκδήλωση στην ελληνική και την αγγλική
γλώσσα.
Ο Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη υποστήριξης της
Αναθέτουσας Αρχής για τη συμμετοχή της στις
αντίστοιχες εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν από
τους Ιταλούς εταίρους στη Ρώμη και το Μιλάνο και
ειδικότερα:
Εξασφάλιση της συμμετοχής δύο στελεχών της
Ομάδας Έργου της Αναθέτουσας Αρχής σε κάθε
εκδήλωση και κάλυψη των αντίστοιχων εξόδων
μετακίνησης (αεροπορικώς) και διαμονής (2
διανυκτερεύσεις) - πλήρους διατροφής (3
ημέρες).
Προμήθεια, συσκευασία και ασφαλής μεταφορά
τοπικών προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου
για τη δημιουργία «γωνίας» παρουσίασης
προϊόντων στο πλαίσιο της εκδήλωσης.
Συμμετοχή στελέχους της Ομάδας Έργου του
Αναδόχου και στις δύο εκδηλώσεις και φροντίδα
όλων των οργανωτικών και πρακτικών θεμάτων
της συμμετοχής και παρουσίασης.
Σχεδιασμός και εκτύπωση 200 8σέλιδων βιβλίων
συνταγών (διάσταση 22,50*15,00cm, χαρτί
velvet 170gr και τετράχρωμη εκτύπωση) στην
Ιταλική γλώσσα με τις συνταγές των εδεσμάτων
που θα παρουσιαστούν στις εκδηλώσεις.

Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει για την
παροχή των παρακάτω υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
Αποστολή 50 πακέτων με τοπικά προϊόντα,
έντυπο συνταγών και πληροφοριακό υλικό για το
έργο, καθώς και πρόσκληση-πρόγραμμα
εκδήλωσης. Οι αποδέκτες θα καθοριστούν από
την Αναθέτουσα Αρχή σε συνεργασία με τον
Ανάδοχο. Το περιεχόμενο των πακέτων
(τουλάχιστον 5 τοπικά προϊόντα), η επιλογή της
συσκευασίας, η σχεδίαση και αποστολή των
πακέτων και του λοιπού υλικού θα γίνεται
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας
Αρχής.
Εκτύπωση 50 μενού παρουσίασης στα Ελληνικά
και τα Αγγλικά και 100 8σέλιδα βιβλία συνταγών
(διάσταση 22,50*15,00cm, χαρτί velvet 170gr και
τετράχρωμη εκτύπωση) στην Ελληνική γλώσσα
με συνταγές τοπικών εδεσμάτων.
Συνολικός συντονισμός και υποστήριξη της
Αναθέτουσας Αρχής κατά την προετοιμασία και
υλοποίηση των εκδηλώσεων.
Συμμετοχή τουλάχιστον ενός μέλους και ενός
ειδικού εμπειρογνώμονα της Ομάδας Έργου του
Αναδόχου σε κάθε εκδήλωση με ρόλο
facilitators.
Φωτογράφηση
και
βιντεοσκόπηση
της
εκδήλωσης.
Διάχυση στον Τύπο (Press Release) με τη σύνταξη
δελτίου τύπου πριν και μετά την διοργάνωση της
εκδήλωσης στην Ελληνική (για προώθηση στα
ΜΜΕ μέσω του Γραφείου Τύπου της
Περιφέρειας Ηπείρου) και στην Αγγλική (για
ανάρτηση
του
στην
ιστοσελίδα
του
προγράμματος).
Σύνταξη έκθεσης υλοποίησης για την εκδήλωση
στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για:
Την προετοιμασία και την αποστολή 50 κουτιών
παρουσίασης (με τοπικά προϊόντα, συνταγές και
ενημερωτικό
υλικό)
σε
οργανισμούς,
επιχειρηματικούς
φορείς
(επιμελητήρια,
επαγγελματικές οργανώσεις) στην Ιταλία εκτός
της περιοχής του Προγράμματος.
Το σχεδιασμό και την εκτύπωση 200 8σέλιδων
βιβλίων συνταγών (διάσταση 22,50*15,00cm,
χαρτί velvet 170gr και τετράχρωμη εκτύπωση)
στην Ιταλική γλώσσα με τις συνταγές
παραδοσιακών εδεσμάτων της Ηπείρου.
Το περιεχόμενο των πακέτων (τουλάχιστον 5 τοπικά
προϊόντα), η επιλογή της συσκευασίας, η σχεδίαση και
αποστολή των πακέτων και του λοιπού υλικού θα
γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας
Αρχής.

Οι ως άνω αλλαγές στον τρόπο υλοποίησης των Παραδοτέων Π.6.1.1.α και Π.6.1.1.γ είναι σκόπιμες και αναγκαίες
στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για τη μείωση της διάδοσης του Covid-19, ενώ δεν αλλάζουν την ουσία των
παραδοτέων και συμβάλλουν εξίσου στην επίτευξη των στόχων του έργου MeDInno.
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Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν Πρακτικό υπογεγραμμένο σε τρία (3) αντίτυπα στη Δ/νση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, ώστε να προβεί στις νόμιμες διαδικασίες ως Αναθέτουσα Αρχή.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

………….………………………………………………………………………………………….. ….».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την παράταση της από 31-05-2019 σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και
της εταιρείας «planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» (ΑΔΑΜ
19SYMV005050099), αναδόχου του έργου «MeDInno - “Joint development of innovative
processes and products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming
and relevant agri-food sectors”», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», μέχρι την 30-09-2021,
σύμφωνα με το Πρακτικό 14/17-05-2021 (ανωτέρω υπό στ. 6), της Επιτροπής Παρακολούθησης
και Παραλαβής και την έγκριση της παράτασης, από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος
«Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» και
Β. Εγκρίνει την αλλαγή των τίτλων των παραδοτέων Π.6.1.1.α και Π.6.1.1.γ, καθώς και των
τεχνικών τους προδιαγραφών όπως διατυπώνονται και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της
Διακήρυξης «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο
MeDInno - “Joint development of innovative processes and products based on local dairy and
meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant agri-food sectors” στο πλαίσιο του
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»
(ΑΔΑΜ 19PROC004312581 2019-01-09) και στην Τεχνική Προσφορά του αναδόχου, με το ίδιο
συμβατικό τίμημα ως ισχύει, σύμφωνα με το Πρακτικό 14/17-05-2021 (ανωτέρω υπό στ. 6), της
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου και δεδομένου ότι οι ως άνω αλλαγές
στον τρόπο υλοποίησης των Παραδοτέων Π.6.1.1.α και Π.6.1.1.γ είναι σκόπιμες και αναγκαίες
στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για τη μείωση της διάδοσης του Covid-19, ενώ δεν
αλλάζουν την ουσία των παραδοτέων και συμβάλλουν εξίσου στην επίτευξη των στόχων του
έργου MeDInno.
Σημειώνεται ότι, η παράταση των εργασιών της ανωτέρω σύμβασης, καθώς και η τροποποίηση
των προδιαγραφών των ως άνω παραδοτέων δεν επιφέρει καμία μεταβολή ως προς το
οικονομικό της αντικείμενο και ότι θα τηρηθούν από τον ανωτέρω ανάδοχο οι κατευθύνσεις
υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τους όρους της προαναφερθείσας σύμβασης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/798/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.
οικ. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 28ο
Έγκριση λύσης σύμβασης της Περιφέρειας Ηπείρου, στο πλαίσιο υλοποίησης του
Έργου RESOR- Promoting best practices to support energy efficiency and renewable
energy in European islands and remote regions (PGI05092) του Προγράμματος Interreg
Europe.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το 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 Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3472/19-05-2021 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1172/21-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«... Σχετ: 1. Το υπ’αρ. Πρωτ. 63469/2889/12-5-2021 Έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου
2. Την από 14-5-2021 Απάντηση αποδοχής της εταιρείας Myrtaly Congress Ι.Κ.Ε
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 140 /2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ. Α΄ /27-12-2010) όπως
τροποποιήθηκαν με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του ασκούντος
καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και την αριθμ.
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.
-Το υπογεγραμμένο σύμφωνο χρηματοδότησης (Subsidy Contract, PGI05092, RESOR) του Έργου RESORPromoting best practices to support energy efficiency and renewable energy in European islands and remote
regions του Προγράμματος Interreg Europe.
- Το υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας (Partnership Agreement) ανάμεσα στους εταίρους του Έργου
RESOR- Promoting best practices to support energy efficiency and renewable energy in European islands and
remote regions του Προγράμματος Interreg Europe.
- Το εγχειρίδιο Εφαρμογής του “Interreg Europe"
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την λύση της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας “ Myrtaly
Congress Ι.Κ.Ε” (ΑΦΜ: 801155102), καθώς δεν είναι δυνατή η παροχή των υπολειπόμενων υπηρεσιών που
προβλέπονται στην σύμβαση για λόγους ανωτέρας βίας που προκλήθηκαν από τις έκτακτες συνθήκες.
Ειδικότερα, τα μέτρα για την καταπολέμηση του κορωνοϊού δεν επιτρέπουν τις μετακινήσεις και τη διαζώσης
διοργάνωση τέτοιου είδους εκδηλώσεων. Επιπλέον, η 1η φάση του Έργου, στο πλαίσιο της οποίας
προβλεπόταν η υλοποίηση και χρηματοδότηση των σχετικών δράσεων, ύστερα και από την 6μηνη παράταση
που έλαβε θα πρέπει να ολοκληρωθεί στις 31-5-2021. …».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη λύση της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της
εταιρείας “Myrtaly Congress Ι.Κ.Ε” (ΑΦΜ: 801155102), στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου
RESOR - Promoting best practices to support energy efficiency and renewable energy in
European islands and remote regions (PGI05092) του Προγράμματος Interreg Europe, βάσει
και της από 14-05-2021 έγγραφης απάντησης αποδοχής της εταιρείας, καθώς δεν είναι δυνατή
η παροχή των υπολειπόμενων υπηρεσιών που προβλέπονται στην σύμβαση για λόγους
ανωτέρας βίας που προκλήθηκαν από τις έκτακτες συνθήκες.
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Ειδικότερα, τα μέτρα για την καταπολέμηση του κορωνοϊού δεν επιτρέπουν τις μετακινήσεις και
τη δια ζώσης διοργάνωση των εκδηλώσεων που περιλάμβανε η σύμβαση, ενώ επιπλέον, η 1η
φάση του Έργου, στο πλαίσιο της οποίας προβλεπόταν η υλοποίηση και χρηματοδότηση των
σχετικών δράσεων, ύστερα και από την 6μηνη παράταση που έλαβε θα πρέπει να ολοκληρωθεί
στις 31-5-2021.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/799/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.
οικ. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 29ο
Έγκριση λύσης σύμβασης της Περιφέρειας Ηπείρου, στο πλαίσιο υλοποίησης του
Έργου APPROVE - Advancing Public Participation and Stakeholder Engagement for the
Improvement of renewable energy policies (PGI05543), του Προγράμματος Interreg
Europe.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το 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 Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που

κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3945/21-05-2021 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1173/21-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«... Σχετ: 1. Το υπ’αρ. Πρωτ. 63468/2888/12-5-2021 Έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου
2. Την από 20-5-2021 Απάντηση αποδοχής της εταιρείας KTEL TRAVEL S.I
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 140 /2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ. Α΄ /27-12-2010) όπως
τροποποιήθηκαν με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του ασκούντος
καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και την αριθμ.
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.
-Το υπογεγραμμένο σύμφωνο χρηματοδότησης (Subsidy Contract) του Έργου “APPROVE - Advancing Public
Participation and Stakeholder Engagement for the Improvement of renewable energy policies (PGI05543) του
Προγράμματος Interreg Europe.
- Το υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας (Partnership Agreement) ανάμεσα στους εταίρους του Έργου
“APPROVE - Advancing Public Participation and Stakeholder Engagement for the Improvement of renewable
energy policies (PGI05543) του Προγράμματος Interreg Europe.
- Το εγχειρίδιο Εφαρμογής του “Interreg Europe"
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την λύση της από 3 Απριλίου 2019 Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας “ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο KTEL TRAVEL S.I, (ΑΦΜ 997853191), καθώς δεν είναι δυνατή η
παροχή των υπολειπόμενων υπηρεσιών που προβλέπονται στην σύμβαση για λόγους ανωτέρας βίας που
προκλήθηκαν από τις έκτακτες συνθήκες. Ειδικότερα, τα μέτρα για την καταπολέμηση του κορωνοϊού δεν
επιτρέπουν τις μετακινήσεις και τη δια ζώσης διοργάνωση τέτοιου είδους εκδηλώσεων. Επιπλέον, η 1η φάση
του Έργου, στο πλαίσιο της οποίας προβλεπόταν η υλοποίηση και χρηματοδότηση των σχετικών δράσεων,
ύστερα και από την 6μηνη παράταση που έλαβε θα πρέπει να ολοκληρωθεί στις 31-5-2021. …».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη λύση της από 3 Απριλίου 2019 Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της
εταιρείας “ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο KTEL TRAVEL S.I,
(ΑΦΜ 997853191), στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου APPROVE - Advancing Public
Participation and Stakeholder Engagement for the Improvement of renewable energy policies
(PGI05543), του Προγράμματος Interreg Europe, βάσει και της από 20-05-2021 έγγραφης
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απάντησης αποδοχής της εταιρείας, καθώς δεν είναι δυνατή η παροχή των υπολειπόμενων
υπηρεσιών που προβλέπονται στην σύμβαση για λόγους ανωτέρας βίας που προκλήθηκαν από
τις έκτακτες συνθήκες.
Ειδικότερα, τα μέτρα για την καταπολέμηση του κορωνοϊού δεν επιτρέπουν τις μετακινήσεις και
τη δια ζώσης διοργάνωση των εκδηλώσεων που περιλάμβανε η σύμβαση, ενώ επιπλέον, η 1η
φάση του Έργου, στο πλαίσιο της οποίας προβλεπόταν η υλοποίηση και χρηματοδότηση των
σχετικών δράσεων, ύστερα και από την 6μηνη παράταση που έλαβε θα πρέπει να ολοκληρωθεί
στις 31-5-2021.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/800/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, 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. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 30ο
Έγκριση παράτασης της διάρκειας της σύμβασης της Περιφέρειας Ηπείρου για τη Δημιουργία
ντοκιμαντέρ με θέμα το καλαρρύτικο πρόβατο γνωστού ως «Μπούτσκο».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 27/1878/27-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η
δαπάνη συνολικού ποσού € 9.920,00 με ΦΠΑ και η 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 κάλυψη των
δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην δημιουργία ντοκιμαντέρ με θέμα το καλαρρύτικο
πρόβατο, γνωστού ως «Μπούτσκο».
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5586/13-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1087/14-05-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει συνάψει Σύμβασης Ανάθεσης Εργασιών με τον Αναστάσιο Γεωργίου για την
δημιουργία βίντεο προβολής: Ντοκιμαντέρ ,διάρκειας πάνω από 30 λεπτά, (Παραδοτέο 2). Πέρα από το
ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθούν και δύο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ Μπούτσκο τα οποία
θα είναι διάρκειας 50 δευτερολέπτων και 1 λεπτού ( Παραδοτέο 1) , με θέμα : Καταγραφή της ζωής,
αναπαραγωγής, διακίνησης και θρεπτικής αξίας ενός σπάνιου ζώου, του καλαρρύτικου προβάτου, γνωστού ως
«Μπούτσκο»
Στόχος : Η ευρεία ενημέρωση, διάδοση και ανάδειξη της σπανιότητας του ζώου και του κρέατος. Η διάσωση
της φυλής. Η παρουσίαση του τόπου στον οποίο διαβιώνει.
Περιεχόμενο :
1. Ανάλυση του ονόματος «Μπούτσκο»
2. Περιγραφή του ζώου
3. Ιστορικά στοιχεία, προέλευση, προσμίξεις με άλλες φυλές.
4. Παρουσίαση του τόπου και των συνθηκών διαβίωσης του ζώου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η κάμερα
ακολουθεί τα ζώα και τους κτηνοτρόφους
5. Αναπαραγωγή
6. Κρεοπαραγωγή. Το Μπούτσκο ως ένα από τα πιο σπάνια κρέατα, λόγω της περιεκτικότητας του σε Ω3 και
Ω6 λιπαρά οξέα.
Δεδομένου ότι:
α) έχει παραδοθεί το Παραδοτέο 1, όπως ορίζεται στην σύμβαση με υπ’ αρ. ΑΔΑΜ 20SYMV007861838 από
τον Ανάδοχο και
β) της θετικής εισήγησης της επιτροπής παραλαβής που συγκροτήθηκε με την αρ. πρωτ. 803/24-01-2020
Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, με σκοπό την υπό προμήθεια ειδών, υλικών, κτηνιατρικών εφοδίων ή
υπηρεσιών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, για την παράταση της συνολικής
διάρκειας της υπ’ αρ. ΑΔΑΜ 20SYMV007861838 Σύμβασης Ανάθεσης Εργασιών της Περιφέρειας Ηπείρου,
μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναστασίου Γεωργίου, καθώς και των παραδοτέων αυτής, από
31.5.2020 έως την 30η /6/2021 λόγω ανωτέρας βίας εξαιτίας της Πανδημίας της νόσου COVID-19, καθώς
παρουσιάστηκαν κρούσματα μεταξύ των συνεργατών του Αναδόχου.
Εισηγούμαστε:
Την έγκριση της παράτασης της από 15-12-2020 Σύμβασης Ανάθεσης Εργασιών της Περιφέρειας Ηπείρου,
με υπ’ αρ. ΑΔΑΜ 20SYMV007861838, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναστασίου Γεωργίου μέχρι
και 30-6-2021.
Σημειώνεται ότι, η παράταση της εργασίας δεν επιφέρει καμία μεταβολή ως προς το οικονομικό αντικείμενο
των συμβάσεων και ότι θα τηρηθούν από τον ανάδοχο οι κατευθύνσεις υλοποίησης του έργου σύμφωνα με
τους όρους της προαναφερόμενης συμβάσεως. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες….».

Στο συνημμένο στην εισήγηση, από 12-05-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής,
αναφέρονται επί λέξει τα εξής:
«…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Η επιτροπή παραλαβής που συγκροτήθηκε με την αρ. πρωτ. 803/24-01-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, με
σκοπό την υπό προμήθεια ειδών, υλικών, κτηνιατρικών εφοδίων ή υπηρεσιών που απαιτούνται για την εύρυθμη
λειτουργία της Υπηρεσίας αποτελούμενη από τους :
1) ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΑΡΙΣΗ, Π.Ε Γεωπόνων, Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού
Ελέγχου ΔΑΟΚ Π.Ε. Ιωαννίνων.
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2) ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ, Π.Ε. Γεωπόνων, Υπάλληλος του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
ΔΑΟΚ Π.Ε. Ιωαννίνων.
3) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ, Π.Ε. ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ, Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε.
Ιωαννίνων.
συνεδρίασε σήμερα 12-5-2021 ημέρα Τετάρτη με παρόντα όλα τα μέλη προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το θέμα
της τροποποίησης της συνολικής χρονικής διάρκειας της από 15-12-2020 Σύμβασης Ανάθεσης Εργασιών της
Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑΜ: 20SYMV007861838).
Η Επιτροπή, αφού προέβη στην εξέταση της από 12.5.2021 εισήγησης της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας
Ηπείρου και λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την από της από 15-12-2020 Σύμβασης Ανάθεσης Εργασιών της Περιφέρειας Ηπείρου, με υπ’ αρ. ΑΔΑΜ
20SYMV007861838.
τις διατάξεις του άρθρου 132 παρ. 1 σημείο α του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη
διάρκειά τους όταν αυτές προβλέπουν σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά
έγγραφα της σύμβασης,
3. το άρθρο 5 της υπ’ αρ. ΑΔΑΜ 20SYMV007861838 Σύμβασης Ανάθεσης Εργασιών της Περιφέρειας
Ηπείρου αναφορικά με του ότι τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των
συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά
ανωτέρας βίας.
εγκρίνει
την παράταση της συνολικής διάρκειας της υπ’ αρ. ΑΔΑΜ 20SYMV007861838 Σύμβασης Ανάθεσης Εργασιών
της Περιφέρειας Ηπείρου, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναστασίου Γεωργίου, καθώς και των
παραδοτέων αυτής, από 31.5.2020 έως την 30η /6/2021, χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας, λόγω ανωτέρας βίας,
όπως μας εισηγήθηκε με το από 12/05/2021 έγγραφό της η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Ηπείρου.
Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν Πρακτικό υπογεγραμμένο στην Οικονομική Επιτροπή, ώστε να προβεί στις
νόμιμες διαδικασίες ως Αναθέτουσα Αρχή.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
2.

………….………………………………………………………………………………………….. ….».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση της διάρκειας της από 15-12-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 20SYMV007861838) μεταξύ
της Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναστασίου Γεωργίου, για τη «Δημιουργία ντοκιμαντέρ με θέμα το
καλαρρύτικο πρόβατο γνωστού ως «Μπούτσκο», καθώς και των παραδοτέων αυτής, έως την 30-062021, χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας, λόγω ανωτέρας βίας εξαιτίας της Πανδημίας της νόσου
COVID-19, σύμφωνα με την αριθμ. 5586/13-05-2021 εισήγηση της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας
Ηπείρου και το Πρακτικό 14/17-05-2021 (ανωτέρω υπό στ. 5), της Επιτροπής Παραλαβής.
Σημειώνεται ότι, η παράταση της εργασίας δεν επιφέρει καμία μεταβολή ως προς το οικονομικό
αντικείμενο της σύμβασης και ότι θα τηρηθούν από τον ανάδοχο οι κατευθύνσεις υλοποίησης του έργου
σύμφωνα με τους όρους της προαναφερόμενης συμβάσεως.


Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Κιτσανού Μαργαρίτα.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/805/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.
οικ. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 35ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Δωδώνης Ιωάννινα-ΔωδώνηΔερβίζιανα-Σιστρούνι-Αχλαδέα-Πλατάνια κ.λ.π. έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5515/17-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1127/18-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1. Ότι η συντήρηση του πρασίνου επί της Επαρχιακής Οδού του Δήμου Δωδώνης Ιωάννινα-ΔωδώνηΔερβίζιανα-Σιστρούνι-Αχλαδέα-Πλατάνια κ.λ.π. πρέπει να γίνει για την εύρυθμη λειτουργία της Επαρχιακής
Οδού δηλαδή την αποκατάσταση της ορατότητας των κινουμένων επί της Ε.Ο αρμοδιότητας της Π.Η με την
κοπή ή το κλάδεμα των δένδρων και θάμνων και το βοτάνισμα των ερεισμάτων προκειμένου να μείνουν
ελεύθερα ζιζανίων, τα στηθαία ασφαλείας, οι οριοδείκτες, οι πληροφοριακές πινακίδες, τα τεχνικά των οδών,
οι κόμβοι των Ε.Ο, οι επικίνδυνες στροφές και διασταυρώσεις των Επαρχιακών, με τους εθνικούς, κοινοτικούς
και αγροτικούς δρόμους και παράλληλα να μειωθούν οι κίνδυνοι για πυρκαγιές τους καλοκαιρινούς μήνες εξ¨
αιτίας των ξηρών χόρτων που υπάρχουν στα ερείσματα αυτών, και ειδικά αυτούς τους μήνες που θα αυξηθεί
η κίνηση λόγω τουρισμού, αλλά και για την προστασία από πυρκαγιές.
2. Την με αριθμ. : 47599/1968/9-4-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 12.000,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : « Συντήρηση, συμπλήρωση και
αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021) υποέργου Συντήρηση
πρασίνου στον Δήμο Δωδώνης Ιωάννινα-Δωδώνη-Δερβίζιανα-Σιστρούνι-Αχλαδέα-Πλατάνια κ.λ.π. έτους
2021 (παροχή υπηρεσιών)» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2019ΕΠ5300001.
προϋπολογισμού: 12.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου Δωδώνης Ιωάννινα-ΔωδώνηΔερβίζιανα-Σιστρούνι-Αχλαδέα-Πλατάνια κ.λ.π. έτους 2021>>. (παροχή υπηρεσιών).έργου : «Συντήρηση,
συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021»,της
ΣΑΕΠ Ηπείρου με Κ.Α.2019 ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 12.000,00 € (με Φ.Π.Α.) .…».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 12.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2019ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο
επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», για την υλοποίηση του υποέργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Δωδώνης Ιωάννινα-ΔωδώνηΔερβίζιανα-Σιστρούνι-Αχλαδέα-Πλατάνια κ.λ.π. έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της
σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται η συντήρηση του πρασίνου επί της Επαρχιακής Οδού
του Δήμου Δωδώνης Ιωάννινα-Δωδώνη-Δερβίζιανα-Σιστρούνι-Αχλαδέα-Πλατάνια κ.λ.π., για
την εύρυθμη λειτουργία αυτής και συγκεκριμένα για την αποκατάσταση της ορατότητας των
κινούμενων επί της οδού, καθώς επίσης και η κοπή, το κλάδεμα των δένδρων και θάμνων, το
βοτάνισμα των ερεισμάτων προκειμένου αυτά, όπως και τα στηθαία ασφαλείας, οι οριοδείκτες,
οι πληροφοριακές πινακίδες, τα τεχνικά των οδών, οι κόμβοι των Ε.Ο., οι επικίνδυνες στροφές
και διασταυρώσεις των επαρχιακών με τους εθνικούς, κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους να
μείνουν ελεύθερα ζιζανίων και παράλληλα να μειωθούν οι κίνδυνοι πυρκαγιών, λόγω των ξηρών
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χόρτων που υπάρχουν στα ερείσματα αυτών, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες που αναμένεται
αύξηση της κίνησης λόγω τουρισμού.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο
προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’
ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του
νομοθέτη.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/806/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.
οικ. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 36ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των Δήμων
Ζίτσας - Πωγωνίου έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5516/17-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1128/18-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1. Ότι η συντήρηση του πρασίνου επί των Επαρχιακών Οδών στους Δήμους Ζίτσας &Πωγωνίου πρέπει να
γίνει για την εύρυθμη λειτουργία της Επαρχιακής Οδού δηλαδή την αποκατάσταση της ορατότητας των
κινουμένων επί της Ε.Ο αρμοδιότητας της Π.Η με την κοπή ή το κλάδεμα των δένδρων και θάμνων και το
βοτάνισμα των ερεισμάτων προκειμένου να μείνουν ελεύθερα ζιζανίων, τα στηθαία ασφαλείας, οι οριοδείκτες,
οι πληροφοριακές πινακίδες, τα τεχνικά των οδών, οι κόμβοι των Ε.Ο, οι επικίνδυνες στροφές και
διασταυρώσεις των Επαρχιακών, με τους εθνικούς, κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους και παράλληλα να
μειωθούν οι κίνδυνοι για πυρκαγιές τους καλοκαιρινούς μήνες εξ¨ αιτίας των ξηρών χόρτων που υπάρχουν
στα ερείσματα αυτών, και ειδικά αυτούς τους μήνες που θα αυξηθεί η κίνηση λόγω τουρισμού, αλλά και για
την προστασία από πυρκαγιές.
2. Την με αριθμ. : 47596/1966/9-4-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 13.000,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση, συμπλήρωση και
αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» υποέργου
«Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των Δήμων Ζίτσας & Πωγωνίου έτους 2021.(παροχή
υπηρεσιών)». ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2019ΕΠ5300001. προϋπολογισμού:
13.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Συντήρηση πρασίνου στο
επαρχιακό οδικό δίκτυο των Δήμων Ζίτσας &Πωγωνίου έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)» έργου :
«Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου
2019-2021»,της ΣΑΕΠ Ηπείρου με Κ.Α.2019 ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 13.000,00 € (με Φ.Π.Α.) .…».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 13.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2019ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο
επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», για την υλοποίηση του υποέργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των Δήμων Ζίτσας
- Πωγωνίου έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή,
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται η
συντήρηση του πρασίνου επί των Επαρχιακών Οδών στους Δήμους Ζίτσας -Πωγωνίου, για την
εύρυθμη λειτουργία αυτών και συγκεκριμένα για την αποκατάσταση της ορατότητας των
κινούμενων επί της οδού, καθώς επίσης και η κοπή, το κλάδεμα των δένδρων και θάμνων, το
βοτάνισμα των ερεισμάτων προκειμένου αυτά, όπως και τα στηθαία ασφαλείας, οι οριοδείκτες,
οι πληροφοριακές πινακίδες, τα τεχνικά των οδών, οι κόμβοι των Ε.Ο., οι επικίνδυνες στροφές
και διασταυρώσεις των επαρχιακών με τους εθνικούς, κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους να
μείνουν ελεύθερα ζιζανίων και παράλληλα να μειωθούν οι κίνδυνοι πυρκαγιών, λόγω των ξηρών

-98-

ΑΔΑ: ΨΝ517Λ9-0ΒΚ

χόρτων που υπάρχουν στα ερείσματα αυτών, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες που αναμένεται
αύξηση της κίνησης λόγω τουρισμού.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο
προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’
ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του
νομοθέτη.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/807/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.
οικ. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 37ο
Εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, για προσλήψεις τακτικού
προσωπικού στο πλαίσιο του πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων για τα έτη
2022 – 2025.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4972/12-05-2021
έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 1113/18-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση
πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στην Περιφέρεια Ηπείρου την κάλυψη εξήντα επτά (67)
κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του πολυετούς
προγραμματισμού προσλήψεων για τα έτη 2022 – 2025 «… Σε εφαρμογή του αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ
/ Φ.2.9 / 74 / οικ. 2775 / 3-3-2021 «Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας
διοίκησης 2022 - 2025 » (ΑΔΑ: 9ΙΞ946ΜΤΛ6-Ρ65) εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, και
σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4622/2019, όπου ορίζεται ότι, οι προσλήψεις προσωπικού φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης διενεργούνται βάσει ετήσιου προγραμματισμού, προβλέπεται δε σε
εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 176 και 244 του Ν. 3852 / 2010 ( ΦΕΚ 87 / Α΄ / 2010 ), όπως
ισχύουν, ότι για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού / πλήρωση των κενών
οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στις Περιφέρειες αποφασίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο
μετά από Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής….».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος,
επεσήμανε ότι θα τοποθετηθεί αναλυτικά, κατά τη συζήτηση του θέματος στη συνεδρίαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εισηγείται προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
176 και 244 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του
άρθρου 51 του Ν. 4622/2019, και σε εφαρμογή του αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ / Φ.2.9 / 74 / οικ. 2775 / 33-2021 «Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2022 - 2025»
(ΑΔΑ: 9ΙΞ946ΜΤΛ6-Ρ65) εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών,
τις προσλήψεις τακτικού προσωπικού ανά κατηγορία / κλάδο / ειδικότητα, για την πλήρωση
εξήντα επτά (67) κενών οργανικών θέσεων προσωπικού της Περιφέρειας Ηπείρου, στο πλαίσιο
του πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων για τα έτη 2022 – 2025, ως η αριθμ. πρωτ.
63439/4972/12-05-2021 εισηγητική έκθεση της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου, το
κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:
«……
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Πύρρου 1
Διοικητήριο – Τ.Κ. 45 221
Πληροφορίες : Β. Γεωργάκη
Τηλέφωνο
: 26510 87235
FAX
: 26510 28556
Email
: v.georgaki@php.gov.gr

Ιωάννινα, 12 -05-2021
Αριθμ. Πρωτ. :63439/4972

ΠΡΟΣ: Οικονομική Επιτροπή
Περιφέρειας Ηπείρου
(ΔΙΑ της ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ)

ΘΕΜΑ: Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων 2022-2025.
Η Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας
Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 140 /2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ. Α΄ /27-122010) όπως τροποποιήθηκαν με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016)
απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗπείρουΔυτικής Μακεδονίας και την αριθμ. 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 8 του Ν. 4590/2019 (ΦΕΚ Α΄17) «Ενδυνάμωση Α.Σ.Ε.Π.,
ενίσχυση και αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του αρ. 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄, 134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου
Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα
επείγοντα ζητήματα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α’ 28) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις της παρ.20α του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012, σύμφωνα με τις οποίες, για
την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού τακτικού προσωπικού καθώς και των
έμμισθων δικηγόρων και νομικών συμβούλων στους φορείς της παρ.1 του άρθρου 14 του
Ν.2190/1994 όπως ισχύει (όπου εντάσσονται και οι ΟΤΑ και οι επιχειρήσεις αυτών) απαιτείται
έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.
8. Την αρ. πρωτ. 42735/3564/31-03-2021 απόφαση Κατανομής θέσεων προσωπικού στις οργανικές
μονάδες της Περιφέρειας Ηπείρου ( 6ΘΑΠ7Λ9-66Ι).
9. Τις διατάξεις του Π.Δ.50/2001 (ΦΕΚ 39/τ. Α’/05-03-2001) «Καθορισμός των προσόντων
διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
10. Τις εισηγήσεις των Δ/νσεων Διοικητικού-Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων
11. Τον αριθμό των υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία
και κλάδο, για το τακτικό προσωπικό.
-102-

ΑΔΑ: ΨΝ517Λ9-0ΒΚ

12. Τις αποχωρήσεις του τακτικού προσωπικού όπως προέκυψαν κατά το έτος 2020.
Επισημαίνουμε ότι πέραν των αυτοδίκαιων αποχωρήσεων, λόγω ορίου ηλικίας, αναμένονται
και επιπλέον αποχωρήσεις υπαλλήλων οι οποίοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα,
αλλά δεν υποχρεούνται ακόμη να αποχωρήσουν. Ο αριθμός αυτών των αποχωρήσεων, όπως
και τυχόν επιπλέον αποχωρήσεων για άλλους λόγους (παραίτηση ή μετάταξη σε άλλο φορέα)
δεν είναι εφικτό να προβλεφθούν.
13. Το γεγονός ότι όπως προκύπτει από την υφιστάμενη στελέχωση των υπηρεσιών της
Περιφέρειας Ηπείρου, παρατηρείται έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, σε ευαίσθητους
τομείς υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι συσσωρευμένες υπηρεσιακές
εκκρεμότητες.
Εισηγείται
Σε εφαρμογή του αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ / Φ.2.9 / 74 / οικ. 2775 / 3-3-2021 «Πολυετής προγραμματισμός
ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2022 - 2025 » ( ΑΔΑ: 9ΙΞ946ΜΤΛ6-Ρ65 ) εγγράφου του
Υπουργείου Εσωτερικών, και σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4622/2019, όπου ορίζεται ότι, οι
προσλήψεις προσωπικού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης διενεργούνται βάσει ετήσιου
προγραμματισμού, προβλέπεται δε σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 176 και 244 του Ν.
3852 / 2010 ( ΦΕΚ 87 / Α΄ / 2010 ), όπως ισχύουν, ότι για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων
προσωπικού / πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στις Περιφέρειες
αποφασίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. σας
γνωρίζουμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες, ότι αιτούμαστε την κάλυψη εξήντα επτά (67)
κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού στην Περιφέρεια Ηπείρου, ως ακολούθως:
Α. ΕΤΟΣ 2022
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΕ
ΤΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ

ΚΛΑΔΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
4
4
2
4
5
19

ΑΝΑΓΚΕΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
4
4
2
4
5
19

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
1
1
2
2
4
2
1
13

ΑΝΑΓΚΕΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1
1
2
2
4
2
1
13

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
1
4
3
1

ΑΝΑΓΚΕΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1
4
3
1

Β. ΕΤΟΣ 2023
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ

ΚΛΑΔΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΩΝ - ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

Γ. ΕΤΟΣ 2024
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΠΕ

ΚΛΑΔΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΟΔΗΓΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
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ΤΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ

2
4
2
3
20

2
4
2
3
20

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
1
2
2
1
2
1
1
5
15

ΑΝΑΓΚΕΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1
2
2
1
2
1
1
5
15

Δ. ΕΤΟΣ 2025
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΠΕ
ΤΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ

Οι παραπάνω προς κάλυψη θέσεις έχουν αναρτηθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα της
Περιφέρειας Ηπείρου και έχουν συνταχθεί τα αντίστοιχα ειδικά περιγράμματα θέσεων εργασίας
ακολούθως θα δεσμευθούν εφόσον εγκριθούν. Επισημαίνεται ότι στους υπό κατάρτιση
προϋπολογισμούς της Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικών ετών 2022-2025 θα εγγραφούν οι
απαιτούμενες πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού και θα
υπάρξει ανάλογη μέριμνα για την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των
επόμενων ετών.
Παρακαλούμε για την θετική σας εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο προκειμένου να
καλυφθούν οι ανωτέρω θέσεων τακτικού προσωπικού ανά κατηγορία / κλάδο / ειδικότητα για την
στελέχωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου.
Ο αν. Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών & Εσωτερικής Λειτουργίας
Δήμος Τσολακούδης
…………».
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/808/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, 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. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 38ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του προγράμματος για την συμμετοχή των τέκνων των
υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, σε παιδικές κατασκηνώσεις.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 2/4/2202-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5235/18-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1125/18-052021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία επισυνάπτεται ο σχετικός πίνακας και η
Υπηρεσία εισηγείται τα εξής:
«… Με την αριθμ. 7/19/07-05-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίνεται το πρόγραμμα για την
συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, σε παιδικές
κατασκηνώσεις, για το έτος 2021 και για χρονικό διάστημα παραμονής κάθε τέκνου έως και δύο (2) εβδομάδες
καθώς και την κάλυψη των σχετικών δαπανών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται
σε αυτή.
Από την ως άνω απόφαση προκύπτει ότι για την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων προτίθενται να
συμμετάσχουν 25 τέκνα υπαλλήλων και το μέγιστο κόστος που θα προκληθεί από το σύνολο των εν δυνάμει
τέκνων και του ημερήσιου τροφείου, ανέρχεται ως ο κατωτέρω πίνακας: (Πίνακας)
Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω εισηγούμαστε: την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού 10.500,00€,
για το έτος 2021, τα οποία θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου, Ε.Φ 072
ΚΑΕ 5297.….».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού 10.500,00 € όπως αναλύεται στον παρακάτω
πίνακα, και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος του Ε.Φ 072 ΚΑΕ 5297 του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2021, για την κάλυψη των
δαπανών συμμετοχής των τέκνων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφερειακή Ενότητα
Ιωαννίνων, σε παιδικές κατασκηνώσεις, για το έτος 2021 και για χρονικό διάστημα παραμονής κάθε
τέκνου έως και δύο (2) εβδομάδες, σύμφωνα με την αριθμ. 7/19/07-05-2021 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου, ως εξής:
ΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΡΟΦΕΙΟ
ΑΝΑ ΤΕΚΝΟ
ΤΕΚΝΩΝ
ΚΟΣΤΟΥΣ
ΗΜΕΡΩΝ
14
30,00€
420,00€
26
10.500,00€
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/809/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, 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. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 39ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή τηλεφωνική γραμμής με σύνδεση
Internet στον χώρο που φυλάσσονται τα εμβόλια COVID-19 και έγκριση ανακλήσεων αποφάσεων
ανάληψης πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016.
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 2/4/2202-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5385/21-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 1176/2105-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή τηλεφωνική γραμμής με σύνδεση Internet στον χώρο
που φυλάσσονται τα εμβόλια COVID-19 και έγκριση ανακλήσεων αποφάσεων ανάληψης πίστωσης
του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον
συνημμένο πίνακα.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης ποσού 400,00 € και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ.: 072 και Κ.Α.Ε.: 5152.01
του
προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, για την τηλεφωνική γραμμή με σύνδεση internet
που συνδέθηκε στον χώρο που φυλάσσονται τα εμβόλια COVID-19, για την αποτελεσματική τους φύλαξη.
Β. Εγκρίνει την ανάκληση των αναφερομένων στον παρακάτω πίνακα, αποφάσεων ανάληψης
υποχρέωσης, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, ως εξής:
Α/Α
ΕΚΘΕΣΗΣ

Α/Α
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΔΑ

417
418
419
420
421
422

428
429
430
431
432
433

2/91/20-01-2021
2/91/20-01-2021
2/93/20-01-2021
2/93/20-01-2021
2/97/20-01-2021
2/97/20-01-2021

ΨΔΓΡ7Λ9-Μ5Ζ
ΨΛ4Ω7Λ9-ΕΣΘ
6Ζ2Α7Λ9-ΩΓΗ
6ΔΞΚ7Λ9-ΛΤΡ
97ΛΑ7Λ9-ΙΑ4
6Ζ747Λ9-6ΝΝ

Αιτιολογία

ΠΟΣΟ
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

Ενταλματοποίηση μικρότερη του
συνολικά δεσμευθέντος ποσού

7.319,38
4.400,00
1.394,05
610,00
6.902,70
1.160,00

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/810/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.
οικ. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 40ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου /
Π.Ε. Ιωαννίνων στην Έκδοση της Επιστημονικής Επετηρίδας «ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ»
από το Ίδρυμα Βορειοηπειρωτικών Ερευνών.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την 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 Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ.
1572/21-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1166/21-05-2021 στον φάκελο
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπανών και τη
διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε.
Ιωαννίνων στην Έκδοση Επιστημονικής Επετηρίδας «ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ» από το
Ίδρυμα Βορειοηπειρωτικών Ερευνών.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην
Έκδοση Επιστημονικής Επετηρίδας «ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ», 2021-2022 από το Ίδρυμα
Βορειοηπειρωτικών Ερευνών, συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 2/2/12-04-2021
απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου,
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 9.540,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0843 του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την
αριθμ. πρωτ. 1572/21-05-2021 σχετική εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της
Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται
κατωτέρω, ως εξής:
«….Το Ίδρυμα Βορειοηπειρωτικών Ερευνών (ΙΒΕ), εκδίδει ανά διετία την επιστημονική επετηρίδα
«ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ»
Η έκδοση της επετηρίδας κρίνεται απαραίτητη γιατί το συγκεκριμένο πόνημα συντελεί στην ανάδειξη και διάσωση
του λαϊκού πολιτισμού, της λαογραφίας, των ηθών και των εθίμων και γενικότερα της πολιτιστικής κληρονομιάς
της ευρύτερης περιοχής της Βορείου Ηπείρου καθώς και των εθνολογικών στοιχείων του χώρου
Το Ίδρυμα Βορειοηπειρωτικών Ερευνών (ΙΒΕ), εκδίδει ανά διετία την επιστημονική επετηρίδα
«ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ»
Η έκδοση της επετηρίδας κρίνεται απαραίτητη γιατί το συγκεκριμένο πόνημα συντελεί στην ανάδειξη και διάσωση
του λαϊκού πολιτισμού, της λαογραφίας, των ηθών και των εθίμων και γενικότερα της πολιτιστικής κληρονομιάς
της ευρύτερης περιοχής της Βορείου Ηπείρου καθώς και των εθνολογικών στοιχείων του χώρου
Ο Η΄ τόμος της Επετηρίδας για τα έτη 2021-2022 θα είναι αφιερωμένος στους Βορειοηπειρώτες Μεγάλους Εθνικούς
Ευεργέτες και στην προσφορά τους στο έθνος και στη συμμετοχή των Βορειοηπειρωτών στον υπέρ της
Ανεξαρτησίας Αγώνα των Ελλήνων το 1821.
Τα έντυπα θα διατεθούν από την Περιφέρεια Ηπείρου σε δημοσιογράφους, Δημάρχους, καθώς και σε προέδρους
πολιτιστικών συλλόγων της ομογένειας, με στόχο την προώθηση και διάσωση της παράδοσης και του λαϊκού
πολιτισμού της περιοχής μας. Επίσης σε αρχεία και Βιβλιοθήκες της Ελλάδας ώστε να αποτελέσουν πηγές μελέτης.
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη για την κάλυψη της εκδήλωσης ως κάτωθι: (ΠΙΝΑΚΑΣ)
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Το ποσόν αυτό θα βαρύνει τις Πιστώσεις από τον Ειδ. Φορέα 072, ΚΑΕ 0843 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου έτους 2021….».

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού Μαργαρίτα, με το σκεπτικό ότι δεν είναι δυνατό
να διατίθενται τόσα πολλά χρήματα, για εκδόσεις όπως η συγκεκριμένη, αλλά και για
εκδηλώσεις, εκθέσεις κλπ, και μάλιστα εν μέσω πανδημίας κορονοϊού, σε μια περίοδο που οι
προτεραιότητές μας πρέπει να είναι πρώτιστα η αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του
κορονοϊού και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/811/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.
οικ. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 41ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου /
Π.Ε. Ιωαννίνων στην περιοδική έκδοση «Τζουμερκιώτικα Χρονικά» από την Ιστορική και
Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την 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 Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ.
1573/21-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1167/21-05-2021 στον φάκελο
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπανών και τη
διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε.
Ιωαννίνων στην περιοδική έκδοση «Τζουμερκιώτικα Χρονικά» από την Ιστορική και
Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην
περιοδική έκδοση «Τζουμερκιώτικα Χρονικά» από την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία
Τζουμέρκων, συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 2/2/12-04-2021 απόφαση της
Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου,
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 4.240,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% και τη
διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 ΚΑΕ
0843 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021,
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1573/21-05-2021 σχετική εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού &
Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας
παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής:
Σας κάνουμε γνωστό ότι η Ιστορική, Λαογραφική Εταιρία Τζουμέρκων θα εκδώσει για μία ακόμη χρονιά την περιοδική έκδοση
«Τζουμερκιώτικα Χρονικά 2021»
Η έκδοση της περιοδικής έκδοσης «Τζουμερκιώτικα Χρονικά 2021» της Ιστορικής, Λαογραφικής Εταιρίας Τζουμέρκων κρίνεται
απαραίτητη γιατί το συγκεκριμένο πόνημα συντελεί στην ανάδειξη και διάσωση του λαϊκού πολιτισμού, της λαογραφίας, των
ηθών και των εθίμων και γενικότερα της πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων. Αποτελεί δε ένα
επιστημονικό υλικό διατήρησης και αφετηρία για την ανάπτυξη του πολιτισμού που έχουμε. Επίσης συμβάλει στην τουριστική
προβολή και τη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής. Τέλος η έκδοση αυτή, εδώ και αρκετά χρόνια, λειτουργεί ως συνδετικός
κρίκος ανάμεσα στους ντόπιους και τους απανταχού απόδημους Τζουμερκιώτες και βοηθά στη σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσά
τους.
Τα έντυπα θα διατεθούν από την Περιφέρεια Ηπείρου σε δημοσιογράφους, Δημάρχους, καθώς και σε προέδρους πολιτιστικών
συλλόγων της ομογένειας, με στόχο την προώθηση και διάσωση της παράδοσης και του λαϊκού πολιτισμού της περιοχής μας.
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη για την κάλυψη της έκδοσης ως κάτωθι: (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Το ποσόν αυτό θα βαρύνει τις Πιστώσεις από τον Ειδ. Φορέα 072, ΚΑΕ 0843 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου έτους 2021….».

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού Μαργαρίτα, με το σκεπτικό ότι δεν είναι δυνατό
να διατίθενται τόσα πολλά χρήματα, για εκδόσεις όπως η συγκεκριμένη, αλλά και για
εκδηλώσεις, εκθέσεις κλπ, και μάλιστα εν μέσω πανδημίας κορονοϊού, σε μια περίοδο που οι
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προτεραιότητές μας πρέπει να είναι πρώτιστα η αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του
κορονοϊού και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/812/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.
οικ. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 42ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Μετσόβου Επαρχιακή οδός
Μέτσοβο-Ανθοχώρι-Περιστέρι-Γότιστα έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5514/17-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1126/18-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1. Ότι η συντήρηση του πρασίνου επί της Επαρχιακής Οδού του Δήμου Μετσόβου και συγκεκριμένα
Μέτσοβο-Ανθοχώρι-Περιστέρι-Γότιστα πρέπει να γίνει για την εύρυθμη λειτουργία της Επαρχιακής Οδού
δηλαδή την αποκατάσταση της ορατότητας των κινουμένων επί της Ε.Ο αρμοδιότητας της Π.Η με την κοπή
ή το κλάδεμα των δένδρων και θάμνων και το βοτάνισμα των ερεισμάτων προκειμένου να μείνουν ελεύθερα
ζιζανίων, τα στηθαία ασφαλείας, οι οριοδείκτες, οι πληροφοριακές πινακίδες, τα τεχνικά των οδών, οι κόμβοι
των Ε.Ο, οι επικίνδυνες στροφές και διασταυρώσεις των Επαρχιακών, με τους εθνικούς, κοινοτικούς και
αγροτικούς δρόμους και παράλληλα να μειωθούν οι κίνδυνοι για πυρκαγιές τους καλοκαιρινούς μήνες εξ¨
αιτίας των ξηρών χόρτων που υπάρχουν στα ερείσματα αυτών, και ειδικά αυτούς τους μήνες που θα αυξηθεί
η κίνηση λόγω τουρισμού, αλλά και για την προστασία από πυρκαγιές.
2. Την με αριθμ. : 47598/1967/9-4-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 8.000,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση, συμπλήρωση και
αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021)» υποέργου
Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Μετσόβου Επαρχιακή οδός Μέτσοβο-Ανθοχώρι-Περιστέρι-Γότιστα έτους
2021(παροχή υπηρεσιών)» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2019ΕΠ5300001
προϋπολογισμού: 8.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο
Μετσόβου Επαρχιακή οδός Μέτσοβο-Ανθοχώρι-Περιστέρι-Γότιστα έτους 2021(παροχή υπηρεσιών)» έργου :
« Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου
2019-2021)» ,της ΣΑΕΠ Ηπείρου με Κ.Α.2019 ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 8.000,00 € (με Φ.Π.Α.)...…».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 8.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2019ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο
επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», για την υλοποίηση του υποέργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Μετσόβου Επαρχιακή οδός
Μέτσοβο-Ανθοχώρι-Περιστέρι-Γότιστα έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής
μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Ηπείρου, επειδή απαιτείται η συντήρηση του πρασίνου επί της Επαρχιακής Οδού του Δήμου
Μετσόβου και συγκεκριμένα Μέτσοβο-Ανθοχώρι-Περιστέρι-Γότιστα, για την εύρυθμη λειτουργία
αυτής και συγκεκριμένα για την αποκατάσταση της ορατότητας των κινούμενων επί της οδού,
καθώς επίσης και η κοπή, το κλάδεμα των δένδρων και θάμνων, το βοτάνισμα των ερεισμάτων
προκειμένου αυτά, όπως και τα στηθαία ασφαλείας, οι οριοδείκτες, οι πληροφοριακές πινακίδες,
τα τεχνικά των οδών, οι κόμβοι των Ε.Ο., οι επικίνδυνες στροφές και διασταυρώσεις των
επαρχιακών με τους εθνικούς, κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους να μείνουν ελεύθερα
ζιζανίων και παράλληλα να μειωθούν οι κίνδυνοι πυρκαγιών, λόγω των ξηρών χόρτων που
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υπάρχουν στα ερείσματα αυτών, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες που αναμένεται αύξηση της
κίνησης λόγω τουρισμού.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο
προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’
ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του
νομοθέτη.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/813/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.
οικ. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 43ο
Έγκριση του από 14-05-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-05-2021
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου
της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση-βελτίωση επαρχιακής οδού 13 Διάσελλο-Σκουληκαριά»,
προϋπολογισμού € 110.000,00 με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 2/4/22-02-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την με α/α 871 και αρ. πρωτ. 881/10-03-2021 (ΑΔΑ:ΨΓΩΡ7Λ9-ΠΧΞ) απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης, ποσού € 110.000,00 για την πληρωμή του έργου «Συντήρηση-βελτίωση
επαρχιακής οδού 13 Διάσελλο-Σκουληκαριά», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ
071.9781.01.015.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους
2021 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2021, η οποία καταχωρήθηκε
με α/α 876 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.
7. Την αριθμ. 10/541/31-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: α)
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 «Συντήρηση-βελτίωση επαρχιακής
οδού 13 Διάσελλο-Σκουληκαριά», προϋπολογισμού € 110.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 807/30-03-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα
με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την
αριθμ. πρωτ. 3094/23-12-2020 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, σε βάρος των πιστώσεων του
Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.015.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας
οικ. έτους 2021, βάσει της με α/α 871 και αρ. πρωτ. 881/10-03-2021 (ΑΔΑ:ΨΓΩΡ7Λ9-ΠΧΞ)
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 876 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 και β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του
Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1216/17-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1106/17-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει
προς έγκριση, το από 14-05-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 14-05-2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΣΦΗΚΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα τέσσερα και ενενήντα τέσσερα εκατοστά
επί τοις εκατό (44,94 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό
42.471,79 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 48.844,21 € χωρίς ΦΠΑ και
συνολική δαπάνη 60.566,82 € με ΦΠΑ.
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9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 14-05-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-05-2021
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. 180340 για την
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση-βελτίωση επαρχιακής οδού 13 ΔιάσελλοΣκουληκαριά», προϋπολογισμού € 110.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του
Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.015.01 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, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η
εργοληπτική επιχείρηση «ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα τέσσερα
και ενενήντα τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό (44,94 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης
και προσφερόμενο ποσό 42.471,79 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 48.844,21 €
χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 60.566,82 € 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΔ)

που έγινε με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και το σύστημα
προσφοράς του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου:
«Συντήρηση-βελτίωση επαρχιακής οδού 13 Διάσελλο-Σκουληκαριά».
Στην Άρτα σήμερα την 14.05.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1000 πμ συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου
221 του Ν 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την Αρ. Πρωτ. 10/541/31.3.2021 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού ο οποίος έλαβε τον υπ΄ αριθ. 180340 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος, και
3. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η
11.05.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 1000 πμ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών η 14.05.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1000 πμ.
1. Στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν
συμμετέχοντες:
Α/Α
1
2
3
4
5

«σφραγισμένες» προσφορές από τους παρακάτω

Επωνυμία προσφέροντα
Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.
Λ ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Χρόνος υποβολής
προσφοράς
10/05/2021 11:55:42
10/05/2021 20:23:30
11/05/2021 08:38:37
11/05/2021 09:08:25
11/05/2021 09:17:36

2. Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων
των προσφορών («Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά»). Στον
ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από την
Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας και κοινοποιήθηκε δια μέσου της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος σε όλους τους προσφέροντες.
3. Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και
αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους
σχέσης βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Όλες
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οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις καταχωρήθηκαν στον
παρακάτω πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας:
Ποσοστό

Προσφερόμενο ποσό
(χωρίς απρόβλεπτα,
αναθεώρηση & ΦΠΑ)

ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

44,94 %

42.471,79 €

191880

Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

41,35 %

45.241,07 €

3

192678

ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ

37,59 %

48.142,95 €

4

192739

Λ ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

36,59 %

48.914,32 €

5

192741

Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ

31,00 %

53.224,01 €

Α/Α

Α/Α
καταθ.

1

192541

2

Επωνυμία προσφέροντα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.

4. Ακολούθως η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής» του άρθρου 24.2 της διακήρυξης κατά τη σειρά της
μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και συγκεκριμένα: α) Το Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας
από 1.774,19 € ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή, ο οποίος ολοκληρώθηκε
αυθημερόν.
5. Η Επιτροπή διαγωνισμού πραγματοποίησε τον απαραίτητο έλεγχο των εγγυητικών
επιστολών βάσει του άρθρου 72 παρ.5 του ν.4412/2016 και διαπίστωσε την εγκυρότητά
τους και την εμπρόθεσμη υποβολή τους.
6. Στη συνέχεια η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των παραδεκτών προσφορών
κατά σειρά μειοδοσίας:
Προσφερόμενο ποσό
Α/Α
Α/Α
Επωνυμία προσφέροντα
Ποσοστό
(χωρίς απρόβλεπτα,
καταθ.
αναθεώρηση & ΦΠΑ)
1
192541
ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
44,94 %
42.471,79 €
2
191880
Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
41,35 %
45.241,07 €
3
192678
ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
37,59 %
48.142,95 €
4
192739
Λ ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
36,59 %
48.914,32 €
5
192741
Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ
31,00 %
53.224,01 €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.
7. Μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται
η εργοληπτική επιχείρηση «ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ». Η Επιτροπή συντάσσει το παρόν
πρακτικό και εισηγείται προς τη Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου την ανάθεση
της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση
σαράντα τέσσερα και ενενήντα τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό (44,94 %) στις τιμές του
Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 42.471,79 € χωρίς απρόβλεπτα,
αναθεώρηση και ΦΠΑ και 48.844,21 € χωρίς ΦΠΑ.

Άρτα, 14.05.2021
Η Επιτροπή

1. Χρήστος Παπαβασιλείου

2. Μαρία Βασιλειάδη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/820/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.
οικ. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 50ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - προστασία πρανών (τοίχος αντιστήριξης) στη θέση
Ξηρόκαμπος της Ε.Ο. 12 (Άνω Καλεντίνη – Ξηρόκαμπος - όρια Ν. Καρδίτσας)», αναδόχου
Παναγιώτη Κατέρου ΕΔΕ, μέχρι την 31-07-2021.
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
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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), του Π.Δ. 7/2013,
τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1061/20-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1150/20-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής: «….Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο συνημμένα την από 05.05.2021 αίτηση
του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών έως
31.07.2021, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή. Η σύμβαση υπογράφηκε την 09.11.2020 και η αρχική
προθεσμία περαίωσης των εργασιών έληξε την 09.02.2021. Με την αριθμ. 2/114/20.01.2021 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας
περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι την 31.05.2021.Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του
Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2020. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 140.000,00 € με Φ.Π.Α., ενώ το ποσό της
σύμβασης είναι 71.693,06 € με Φ.Π.Α. Η Υπηρεσία μας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσμίας
περαίωσης των εργασιών μετ’ αναθεωρήσεως μέχρι 31.07.2021 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση
του αναδόχου και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.. .».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Άρτας «Συντήρηση - προστασία πρανών (τοίχος αντιστήριξης) στη θέση Ξηρόκαμπος της Ε.Ο.
12 (Άνω Καλεντίνη – Ξηρόκαμπος - όρια Ν. Καρδίτσας)», αναδόχου Παναγιώτη Κατέρου ΕΔΕ,
μέχρι την 31-07-2021, 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/821/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, 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.
69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν
οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 51ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας
«Παροχή υπηρεσιών βυθομετρικών αποτυπώσεων στις λιμνοθάλασσες ΠΕ Άρτας καθώς και
τοπογραφικών αποτυπώσεων στις λουρονησίδες που περικλείουν αυτές».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν.
4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν.
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/2410-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
-125-

ΑΔΑ: ΨΝ517Λ9-0ΒΚ

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του
Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1046/11-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1046/1105-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα
εξής: «… Με την αριθμό πρωτ. 57876/2551/28.04.2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η
διάθεση πίστωσης 10.000,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 20202022» (Υποέργο: Παροχή υπηρεσιών βυθομετρικών αποτυπώσεων στις λιμνοθάλασσες ΠΕ Άρτας καθώς και
τοπογραφικών αποτυπώσεων στις λουρονησίδες που περικλείουν αυτές), για την εκτέλεση του έργου του
θέματος και ορίστηκε ως Προϊστάμενη Αρχή και Διευθύνουσα Υπηρεσία του εν λόγω έργου η Διεύθυνση
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Με την ανωτέρω πίστωση προβλέπεται να γίνει βυθομετρική
αποτύπωση στις λιμνοθάλασσες ΠΕ Άρτας καθώς και τοπογραφικές αποτυπώσεις στις λουρονησίδες που
περικλείουν αυτές. Οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν άμεσα. Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης 10.000,00
€ με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου
«Παροχή υπηρεσιών βυθομετρικών αποτυπώσεων στις λιμνοθάλασσες ΠΕ Άρτας καθώς και τοπογραφικών
αποτυπώσεων στις λουρονησίδες που περικλείουν αυτές»...».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 10.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020 – 2022», για
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Παροχή υπηρεσιών βυθομετρικών αποτυπώσεων
στις λιμνοθάλασσες ΠΕ Άρτας καθώς και τοπογραφικών αποτυπώσεων στις λουρονησίδες που
περικλείουν αυτές».
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/822/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, 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. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 52ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας
«Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την άρση προσχώσεων σε τάφρο στη θέση Πλατανάκι
Νεοχωρίου ΠΕ Άρτας».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. 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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε
με το αριθμ. πρωτ. 1169/19-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1131/19-05-2021 στον
φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Με την με αριθμό πρωτ. 62298/2789/13.05.2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η
διάθεση πίστωσης 8.000,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ53000002 «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018 –
2020» (Υποέργο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την άρση προσχώσεων σε τάφρο στη θέση Πλατανάκι
Νεοχωρίου ΠΕ Άρτας»), για την εκτέλεση του έργου του θέματος και ορίστηκε ως Προϊσταμένη Αρχή του εν
λόγω έργου η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και Διευθύνουσα Υπηρεσία το
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της ως άνω Υπηρεσίας. Με την ανωτέρω πίστωση προβλέπεται ο καθαρισμός
και η άρση προσχώσεων της τάφρου Πλατανάκι στο Νεοχώρι Άρτας. Αναλυτικότερα προβλέπεται η άρση και
η απομάκρυνση των προσχώσεων με χωματουργικά μηχανήματα. Ο καθαρισμός θα γίνει με εκσκαφέα –
φορτωτή και τα προϊόντα εκσκαφής – καθαρισμού θα εναποτίθενται παραπλεύρως των πρανών αυτού ή και θα
μεταφέρονται σε χώρο απόθεσης ή απόρριψης όπου απαιτείται. Η ως άνω εκτέλεση του έργου θα γίνει με
ιδιωτικής χρήσης μηχανήματα έργου, η επιμέτρηση των εργασιών θα γίνει σε ώρες λειτουργίας των
μηχανημάτων. Οι εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν άμεσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εισηγούμαστε την
έγκριση δαπάνης 8.000,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου για την
υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου…..».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 8.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 «Αποκατάσταση –
καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018 – 2020» για την υλοποίηση του
υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την άρση προσχώσεων σε τάφρο στη θέση
Πλατανάκι Νεοχωρίου ΠΕ Άρτας», με τη χρήση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή και με
επιμέτρηση των εργασιών, σε ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων, προκειμένου να γίνει ο καθαρισμός
και η άρση προσχώσεων της τάφρου Πλατανάκι στο Νεοχώρι Άρτας, και ειδικότερα, η άρση και η
απομάκρυνση των προσχώσεων θα πραγματοποιηθεί με χωματουργικά μηχανήματα και ο καθαρισμός
θα γίνει με εκσκαφέα – φορτωτή και τα προϊόντα εκσκαφής – καθαρισμού θα εναποτίθενται παραπλεύρως
των πρανών αυτού ή και θα μεταφέρονται σε χώρο απόθεσης ή απόρριψης όπου απαιτείται, εργασίες οι
οποίες πρέπει να εκτελεσθούν άμεσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/823/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, 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. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 53ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας
«Επείγουσες εργασίες καθαρισμού των εσοδευτικών στομίων Ζάρκος και Στάχτερ της
λιμνοθάλασσας «Τσουκαλιό» με τη χρήση μηχανημάτων έργων».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. 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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε
με το αριθμ. πρωτ. 972/19-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1145/19-05-2021 στον φάκελο
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Με την με αριθμό πρωτ.53734/2272/21.04.2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η
διάθεση πίστωσης 5.000,00 € με τον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου
2018-2020» (Υποέργο: «Επείγουσες εργασίες καθαρισμού των εσοδευτικών στομίων Ζάρκος και Στάχτερ της
λιμνοθάλασσας «Τσουκαλιό» με τη χρήση μηχανημάτων έργων»), για την εκτέλεση του έργου του θέματος και
ορίστηκε ως Προϊσταμένη Αρχή του εν λόγω έργου η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας
Άρτας με διευθύνουσα υπηρεσία το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της ως άνω υπηρεσίας. Με την ανωτέρω
πίστωση προβλέπεται να γίνει ο καθαρισμός δύο (2) εσοδευτικών στομίων της λιμνοθάλασσας «Τσουκαλιό»
στις θέσεις Ζάρκος και Στάχτερ τα οποία έχουν προσχωθεί από τον κυματισμό της θάλασσας και τις αντίξοες
καιρικές συνθήκες. Η ως άνω εκτέλεση του έργου θα γίνει με εκσκαφικά μηχανήματα κατάλληλης ισχύος και
η επιμέτρηση των εργασιών θα γίνει σε ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων. Οι εργασίες πρέπει να
εκτελεσθούν άμεσα και σε σύντομο χρονικό διάστημα λόγω έλευσης της αλιευτικής περιόδου. Εισηγούμαστε
την έγκριση δαπάνης 5.000,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου για
την υλοποίηση του έργου: «Επείγουσες εργασίες καθαρισμού των εσοδευτικών στομίων Ζάρκος και Στάχτερ
της λιμνοθάλασσας «Τσουκαλιό» με τη χρήση μηχανημάτων έργων»…..».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 5.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 «Αποκατάσταση –
καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018 – 2020» για την υλοποίηση του
υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες καθαρισμού των εσοδευτικών στομίων Ζάρκος και
Στάχτερ της λιμνοθάλασσας «Τσουκαλιό» με τη χρήση μηχανημάτων έργου, με επιμέτρηση των
εργασιών, σε ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων, προκειμένου να γίνει ο καθαρισμός, με εκσκαφικά
μηχανήματα κατάλληλης ισχύος, δύο (2) εσοδευτικών στομίων της λιμνοθάλασσας «Τσουκαλιό» στις
θέσεις Ζάρκος και Στάχτερ, τα οποία έχουν προσχωθεί από τον κυματισμό της θάλασσας και τις αντίξοες
καιρικές συνθήκες, εργασίες οι οποίες πρέπει να εκτελεσθούν άμεσα και σε σύντομο χρονικό διάστημα
λόγω έλευσης της αλιευτικής περιόδου.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
-130-

ΑΔΑ: ΨΝ517Λ9-0ΒΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/826/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.
οικ. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 56ο
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
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Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε.
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7714/17-052021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1109/17-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και τη
διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος του προϋπολογισμού
της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2021, όπως εμφανίζεται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση της κατωτέρω δαπάνης και τη διάθεση της απαιτούμενης, ανά
Ε.Φ. και ΚΑΕ πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2021, όπως αναλυτικά
αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ
(Ποσό με ΦΠΑ) €

ΕΦ

ΚΑΕ

Προμήθεια έντυπων
αδειών ΔΟΚ

Προμήθεια εκατόν είκοσι (120) έντυπων αδειών
ΔΟΚ (για επιβατηγά, μοτοσικλέτες, φορτηγά,
λεωφορεία) για τις ανάγκες της Δ/νσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕΘ.

225,00 €

072

1699.01

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/827/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.
οικ. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 57ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας & Ε.Ο.
Ηγουμενίτσας – Μαυροματίου έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5506/06-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1001/07-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1. Ότι η συντήρηση του πρασίνου επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας &Ε.Ο. Ηγουμενίτσας Μαυροματίου πρέπει να γίνει για την εύρυθμη λειτουργία της Εθνικής Οδού δηλαδή την αποκατάσταση της
ορατότητας των κινουμένων επί της Ε.Ο αρμοδιότητας της Π.Η με την κοπή ή το κλάδεμα των δένδρων και
θάμνων και το βοτάνισμα των ερεισμάτων προκειμένου να μείνουν ελεύθερα ζιζανίων, τα στηθαία ασφαλείας,
οι οριοδείκτες, οι πληροφοριακές πινακίδες, τα τεχνικά των οδών, οι κόμβοι των Ε.Ο, οι επικίνδυνες στροφές
και διασταυρώσεις των Ε.Ο, με τους επαρχιακούς, κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους και παράλληλα να
μειωθούν οι κίνδυνοι για πυρκαγιές τους καλοκαιρινούς μήνες εξ¨ αιτίας των ξηρών χόρτων που υπάρχουν
στα ερείσματα αυτών, και ειδικά αυτούς τους μήνες που θα αυξηθεί η κίνηση λόγω τουρισμού, αλλά και για
την προστασία από πυρκαγιές.
2. Την με αριθμ. : 47628/1977/9-4-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 18.000,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Συντήρηση, συμπλήρωση και
αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021) υποέργου «Συντήρηση
πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας &Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Μαυροματίου έτους 2021 (παροχή
υπηρεσιών)». ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2019ΕΠ5300000 προϋπολογισμού:
18.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο.
Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας & Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Μαυροματίου έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)» έργου : «
Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 20192021)» της ΣΑΕΠ Ηπείρου με Κ.Α.2019 ΕΠ53000000 προϋπολογισμού: 18.000,00 € (με Φ.Π.Α.). …».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 18.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2019ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό
οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» για την υλοποίηση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας & Ε.Ο.
Ηγουμενίτσας – Μαυροματίου έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης
(τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου,
επειδή απαιτείται η συντήρηση του πρασίνου επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας &
Ηγουμενίτσας - Μαυροματίου για την εύρυθμη λειτουργία αυτής και συγκεκριμένα για την
αποκατάσταση της ορατότητας των κινούμενων επί της οδού, καθώς επίσης και η κοπή, το
κλάδεμα των δένδρων και θάμνων, το βοτάνισμα των ερεισμάτων προκειμένου αυτά, όπως και
τα στηθαία ασφαλείας, οι οριοδείκτες, οι πληροφοριακές πινακίδες, τα τεχνικά των οδών, οι
κόμβοι, οι επικίνδυνες στροφές και διασταυρώσεις των Ε.Ο. με τους επαρχιακούς, κοινοτικούς
και αγροτικούς δρόμους να μείνουν ελεύθερα ζιζανίων και παράλληλα να μειωθούν οι κίνδυνοι
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πυρκαγιών, λόγω των ξηρών χόρτων που υπάρχουν στα ερείσματα αυτών, κυρίως τους
καλοκαιρινούς μήνες που αναμένεται αύξηση της κίνησης λόγω τουρισμού.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο
προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’
ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του
νομοθέτη.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/828/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, 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. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 58ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Εργασίες διαμόρφωσης πρόσβασης για την αποκατάσταση του κάστρου ¨Κιάφας¨
Σουλίου (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7439/18-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1119/18-05-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη:….
6. Την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σουλίου και της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση
του υποέργου.
7. Την υπ’ αριθ. 42549/1373 από 30-03-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001
και τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου 2018 -2020», Υποέργο: «Εργασίες διαμόρφωσης πρόσβασης για την αποκατάσταση του κάστρου
¨Κιάφας¨ Σουλίου (παροχή υπηρεσιών)».
8. Την από 18-05-2021 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 διαμόρφωσης και διάνοιξης
οδού πρόσβασης πλησίον του Κάστρου ‘’Κιάφας’’ Σουλίου. Οι εργασίες θα γίνουν σε αρχαιολογική περιοχή
με μικρά μηχανήματα, με το οποίο προσδοκούμε να γίνει η μεταφορά των υλικών, που θα χρησιμοποιηθούν
για την αποκατάσταση του Κάστρου το οποίο επλήγη περιμετρικά από τους συνεχόμενους σεισμούς των
τελευταίων ημερών.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες διαμόρφωσης πρόσβασης
για την αποκατάσταση του κάστρου ¨Κιάφας¨ Σουλίου (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας
του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου
2018-2020» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαμόρφωσης
πρόσβασης για την αποκατάσταση του κάστρου ¨Κιάφας¨ Σουλίου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από
18-05-2021 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες διαμόρφωσης
και διάνοιξης οδού πρόσβασης πλησίον του Κάστρου ‘’Κιάφας’’ Σουλίου, σε αρχαιολογική περιοχή, με
μικρά μηχανήματα, προκειμένου να γίνει η μεταφορά των υλικών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την
αποκατάσταση του Κάστρου, το οποίο επλήγη περιμετρικά από τους συνεχόμενους σεισμούς.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/829/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.
οικ. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 59ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών μεταφοράς νερού πλησίον του αρχαιολογικού
χώρου Σουλίου για την αποκατάσταση υποδομών που επλήγησαν από τον πρόσφατο
σεισμό».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
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τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7438/18-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1114/18-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη:….
6. Την υπ’ αριθ. 42546/1372 από 30-03-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003
και με τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού –
υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», Υποέργο: «Προμήθεια υλικών μεταφοράς νερού
πλησίον του αρχαιολογικού χώρου Σουλίου για την αποκατάσταση υποδομών που επλήγησαν από τον
πρόσφατο σεισμό».
7. Την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σουλίου και της Περιφέρειας Ηπείρου.
8. Την από 18-05-2021 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 που θα
χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία υποδομής και μεταφοράς νερού, με τα απαραίτητα αντιληπτικά
συγκροτήματα στον αρχαιολογικό χώρο Σουλίου, προκειμένου να αποκατασταθούν τα σοβαρά προβλήματα
που έχουν προκληθεί στα μνημεία από τους συνεχόμενους σεισμούς, των προηγούμενων ημερών. Με τη όλη
διαδικασία έχουμε ως σκοπό την μεταφορά σε σημείο όπου θα δημιουργηθεί εργοτάξιο για την αποκατάσταση
του Κάστρου ‘’Κιάφας’’, προκειμένου να παραχθούν τα απαραίτητα υλικά, καθώς επίσης στα δυνατά πλαίσια
να είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών υδραμμοβολής σε όλη την περίμετρο του κτιρίου.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Προμήθεια υλικών μεταφοράς
νερού πλησίον του αρχαιολογικού χώρου Σουλίου για την αποκατάσταση υποδομών που επλήγησαν από τον
πρόσφατο σεισμό», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003,
προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …».

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος,
επεσήμανε ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του
υποέργου, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να
μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών
αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών μεταφοράς νερού
πλησίον του αρχαιολογικού χώρου Σουλίου για την αποκατάσταση υποδομών που επλήγησαν
από τον πρόσφατο σεισμό», βάσει της από 18-05-2021 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε,
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου,
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην προμήθεια υλικών που θα χρησιμοποιηθούν
για την δημιουργία υποδομής και μεταφοράς νερού, με τα απαραίτητα αντιληπτικά
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συγκροτήματα, στον αρχαιολογικό χώρο Σουλίου, προκειμένου να αποκατασταθούν τα σοβαρά
προβλήματα που έχουν προκληθεί στα μνημεία από τους συνεχόμενους σεισμούς και ως εκ
τούτου να επιτευχθεί η μεταφορά σε σημείο όπου θα δημιουργηθεί εργοτάξιο για την
αποκατάσταση του Κάστρου ‘’Κιάφας’’ και να παραχθούν τα απαραίτητα υλικά, καθώς επίσης,
να είναι δυνατή και η εκτέλεση εργασιών υδραμμοβολής σε όλη την περίμετρο του κτιρίου.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/830/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, 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. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 60ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Καθαρισμός ενόψει της θερινής περιόδου περιοχής Καραβοστασίου και Πλαταριάς
(παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7684/20-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1153/20-05-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1. Ότι, ενόψει της θερινής περιόδου που αναμένεται ο κυκλοφοριακός φόρτος να αυξηθεί απαιτείται άμεσα
ο καθαρισμός στο οδικό δίκτυο στην περιοχή Καραβοστασίου και Πλαταριάς Θεσπρωτίας με βελτίωση στην
ορατότητα προς εξυπηρέτηση των φιλοξενούμενων και αποφυγή ατυχημάτων. Επίσης, στην περιοχή του
Καραβοστασίου θα γίνει καθαρισμός του παρακείμενου ρέματος και ανακατασκευή πέτρινων τοιχίων
προστασίας σε αυτό.
2. Την με αριθμ. : 67661/3414/19-05-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης
πίστωσης ποσού 12.400,00 € ( 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 : « Καθαρισμός ενόψει της θερινής περιόδου περιοχής Καραβοστασίου και
Πλαταριάς (παροχή υπηρεσιών) »
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Καθαρισμός ενόψει της θερινής
περιόδου περιοχής Καραβοστασίου και Πλαταριάς (παροχή υπηρεσιών) » του έργου : « Αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 12.400,00 € (με Φ.Π.Α.) …».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας
του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 12.400,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ενόψει της θερινής περιόδου περιοχής
Καραβοστασίου και Πλαταριάς (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή,
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται άμεσα ο
καθαρισμός στο οδικό δίκτυο στην περιοχή Καραβοστασίου και Πλαταριάς Θεσπρωτίας, με βελτίωση
στην ορατότητα, προς εξυπηρέτηση των φιλοξενούμενων και αποφυγή ατυχημάτων, δεδομένου ότι ο
κυκλοφοριακός φόρτος αναμένεται να αυξηθεί, ενόψει της θερινής περιόδου, καθώς επίσης και
καθαρισμός του παρακείμενου ρέματος στην περιοχή του Καραβοστασίου και ανακατασκευή πέτρινων
τοιχίων προστασίας σε αυτό.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/831/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, 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. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 61ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση κατασκευή συρματοκιβωτίων στον Κωκκυτό ποταμό για αντιστήριξη οδού στο
Ε.Ο Παραμυθιάς - Κρυσταλλοπηγής (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7419/21-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1174/21-05-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1. Το με αρίθμ. πρωτ. : 1357/16-02-2021 αίτημα του Δήμου Σουλίου για την άμεση αποκατάσταση των
πρανών στον Κωκκυτό ποταμό εντός της κοινότητας Ξηρολόφου, μετά από υποχώρησή τους λόγω των
εκτεταμένων βροχοπτώσεων στην περιοχή.
2. Ότι, μετά από αυτοψία υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε η ανάγκη αποκατάστασης των
πρανών του Κωκκυτού ποταμού με την κατασκευή συρματοκιβωτίων, ώστε να προστατευθούν παρακείμενες
ιδιοκτησίες από ολίσθηση, λόγω της διάβρωσης – κατάρρευσης από τις έντονες βροχοπτώσεις που
επικράτησαν στην περιοχή.
3. Την με αριθμ. : 65974/3221/17-05-2021 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 κατασκευή συρματοκιβωτίων στον Κωκκυτό ποταμό για αντιστήριξη
οδού στο Ε.Ο Παραμυθιάς - Κρυσταλλοπηγής (παροχή υπηρεσιών)»
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Άμεση κατασκευή
συρματοκιβωτίων στον Κωκκυτό ποταμό για αντιστήριξη οδού στο Ε.Ο Παραμυθιάς - Κρυσταλλοπηγής
(παροχή υπηρεσιών)» του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού:
24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) .…».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας
του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση κατασκευή συρματοκιβωτίων στον
Κωκκυτό ποταμό για αντιστήριξη οδού στο Ε.Ο Παραμυθιάς - Κρυσταλλοπηγής (παροχή υπηρεσιών)»,
βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται η αποκατάσταση των πρανών του Κωκκυτού ποταμού, στην
περιοχή Ξηρολόφου, με την κατασκευή συρματοκιβωτίων, ώστε να προστατευθούν παρακείμενες
ιδιοκτησίες από ολίσθηση, λόγω της διάβρωσης – κατάρρευσης από τις έντονες βροχοπτώσεις που
επικράτησαν στην περιοχή.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/832/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, 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. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 62ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση κατασκευή τεχνικού και καθαρισμός ρέματος περιοχής Γλυκής (παροχή
υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7416/21-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1158/21-05-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1. Το με αρίθμ. πρωτ. : 18407/2083/11-02-2021 αίτημα κατοίκων της περιοχής της Γλυκής για την άμεση
εύρεση λύσης , προκειμένου να προστατευθούν οικίες και ανθρώπινες ζωές από τα όμβρια ύδατα και από τα
πολλά φερτά υλικά σε παρακείμενο ρέμα, που σε περίοδο βροχοπτώσεων υπερχειλίζει και καθιστά τη διάβαση
προς τις οικίες και τις κτηνοτροφικές τους μονάδες αδύνατη.
2. Ότι, μετά από αυτοψία υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε η ανάγκη κατασκευής τεχνικού
(κιβωτοειδή οχετού) και καθαρισμού του ρέματος προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή της
Γλυκής.
3. Την με αριθμ. : 65979/3224/17-05-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης
πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Αποκατάσταση – καθαρισμός
αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ53000002 με υποέργο : «Άμεση κατασκευή τεχνικού και καθαρισμός ρέματος περιοχής Γλυκής
(παροχή υπηρεσιών)»
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Άμεση κατασκευή τεχνικού και
καθαρισμός ρέματος περιοχής Γλυκής (παροχή υπηρεσιών)» του έργου : «Αποκατάσταση – καθαρισμός
αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018 - 2020» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ53000002, προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) .…».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας
του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000002 και τίτλο
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020» για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση κατασκευή τεχνικού και καθαρισμός ρέματος
περιοχής Γλυκής (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή,
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται η κατασκευή
τεχνικού (κιβωτοειδούς οχετού) και καθαρισμού του ρέματος προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων
στην περιοχή της Γλυκής, προκειμένου να προστατευθούν οικίες και ανθρώπινες ζωές από τα όμβρια
ύδατα και από τα πολλά φερτά υλικά σε παρακείμενο ρέμα το οποίο, σε περίοδο βροχοπτώσεων,
υπερχειλίζει και καθιστά τη διάβαση προς τις οικίες και τις κτηνοτροφικές τους μονάδες 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/833/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.
οικ. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 63ο
Έγκριση του από 11-05-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-05-2021
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε.
Πρέβεζας «Διευθετήσεις ομβρίων υδάτων στο Δ.Δ. Ν. Σινώπης», προϋπολογισμού €
64.000,00 με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
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τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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 με α/α 328 και αρ. πρωτ. 6239/337/19-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΘΤ47Λ9-ΧΓΩ) απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 64.000,00 για την πληρωμή του έργου «Διευθετήσεις
ομβρίων υδάτων στο Δ.Δ. Ν. Σινώπης», σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030
ΜΕ Κ.Α.2012ΕΠ03000012 και τίτλο "Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π)
Περιφέρειας Ηπείρου" (Πρόγραμμα Έργων που χρηματοδοτείται από τα έσοδα του
Ν.Π.Δ.Δ.), η οποία καταχωρήθηκε με α/α 336 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής
της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας.
7. Την αριθμ. 9/484/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
καταρτίσθηκε η διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117
του Ν.4412/16), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας
«Διευθετήσεις ομβρίων υδάτων στο Δ.Δ. Ν. Σινώπης», προϋπολογισμού € 64.000,00 με
ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της
Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 917/12-03-2021 εισήγηση της
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 33695/886/11-03-2021 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ
071.9459.04.010.01 του προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους
2021, σύμφωνα με την με α/α 328 και αρ. πρωτ. 6239/337/19-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΘΤ47Λ9ΧΓΩ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 336 στο βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε.
Πρέβεζας.
8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1970/13-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1083/13-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει
προς έγκριση, το από 11-05-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 11-05-2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας κ.
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης
σαράντα δύο επί τοις εκατό (42 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο
ποσό 29.935,48 € χωρίς ΦΠΑ (37.120,00 € με ΦΠΑ).
9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 11-05-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-05-2021
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), για την κατασκευή
του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Διευθετήσεις ομβρίων υδάτων στο Δ.Δ. Ν. Σινώπης»,
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προϋπολογισμού € 64.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ
071.9459.04.010.01 του προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους
2021, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο
μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός
φορέας «ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό
έκπτωσης σαράντα δύο επί τοις εκατό (42 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και
προσφερόμενο ποσό 29.935,48 € χωρίς ΦΠΑ και 37.120,00 € με ΦΠΑ.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
που έγινε σύμφωνα με την διαδικασία «συνοπτικού διαγωνισμού» και με «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» σύμφωνα
με τα άρθρα 117 και 125 του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου: : «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. Ν. ΣΙΝΩΠΗΣ», προϋπολογισμού 64.000,00 €,(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας σήμερα στις 11-05-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 πμ οι:
1. Νικόλαος Κατσάνος ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Πρόεδρος,
2. Γλυκερία Βαγγελάκη TΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Μέλος, και
3. Θεόδωρος Οικονόμου ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Μέλος,
της επιτροπής διαγωνισμού που συστάθηκε με την με αρ. πρωτ. οικ. 53077/1660/ 20-04-2021απόφαση της
Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, μετά την αρ. 9/484/22-03-2021 (Θέμα 70ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Ηπείρου, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, για την διεξαγωγή
δημοπρασίας για την κατασκευή του παραπάνω έργου.
Μετά την κήρυξη της έναρξης παραλαβής των προσφορών από τον πρόεδρο της επιτροπής, δεν εμφανίσθηκε
ενδιαφερόμενος .
Αφού πέρασε η ώρα που τάχθηκε από την διακήρυξη της δημοπρασίας ως χρόνος λήξεως επιδόσεως
προσφορών, χωρίς να εμφανισθεί ενδιαφερόμενος, ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε τη λήξη της παράδοσης
των προσφορών.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με το πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε/Π.Ε. Πρέβεζας, και
διαπίστωσε ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα οι ακόλουθες προσφορές οι οποίες παραλήφθηκαν από την
επιτροπή διαγωνισμού.
Α/Α
1
2

3

4
5
6

Επωνυμία
προσφέροντος
ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΗΛΙΑΣ
ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του
ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ

Τάξη
Πτυχίου
2η
Εμπειροτεχνικό –
Νομαρχιακά μητρώα
Έως
53.000 €
2η

Κατηγορία

Αριθμός πρωτοκόλλου

ΟΔΟ
ΟΔΟ

61962/1965/11-05-2021 ώρα: 9:05
61982/1966/11-05-2021 ώρα: 9:16

ΟΔΟ

62026/1967/11-05-2021 ώρα: 9:35

1η

ΟΔΟ

62055/1968/11-05-2021 ώρα: 9:53

2η

ΟΔΟ

62059/1969/11-05-2021 ώρα: 9:55

2η

ΟΔΟ

62062/1970/11-05-2021 ώρα: 9:57

Όλοι οι παραπάνω φάκελοι συμμετοχής αριθμήθηκαν με αύξοντα αριθμό κατάθεσης και μονογραφήθηκαν από
τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής. Ακόμη, καταγράφηκαν τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύμφωνα με το άρθρο
24.2 της διακήρυξης, και συγκεκριμένα το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) κάθε προσφέροντος.
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Το σύνολο των υποβληθέντων προσφορών καταχωρήθηκε στον ακόλουθο «Πίνακα επίδοσης προσφορών»:
Α/Α
1
2

3
4
5
6

Επωνυμία
προσφέροντος
ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ
του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ

Τάξη
Πτυχίου
2η
Εμπειροτεχνικό Νομαρχιακά μητρώα
Έως 53.000 €
2η
1η
2η
2η

Κατηγορία

ΤΕΥΔ

ΟΔΟ
ΟΔΟ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΟΔΟ

ΝΑΙ

ΟΔΟ

ΝΑΙ

ΟΔΟ

ΝΑΙ

ΟΔΟ

ΝΑΙ

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε (παρουσία των διαγωνιζομένων) στην αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών, στη μονογραφή τους, στην ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, και στην καταχώρηση στον
ακόλουθο πίνακα:
Α/Α
1
2
3
4
5
6

Επωνυμία προσφέροντος
ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του
ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ

Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%)
16
42
8
24
21
37

Μετά από έλεγχο των οικονομικών προσφορών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των ποσοστών
έκπτωσης, διαπιστώθηκε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές ήταν έγκυρες.
Η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω «Πίνακα προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας» (αρχίζοντας από την μικρότερη
προσφορά):
Α/Α
1
2
3
4
5
6

Επωνυμία προσφέροντος
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ
ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του
ΚΩΝ/ΝΟΥ

Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%)
42
37
24
21
16
8

Κατόπιν, έγινε πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, τυπικά ως προς την ορθή
συμπλήρωση και υποβολή της ΤΕΥΔ και ουσιαστικά ως προς την ύπαρξη λόγων αποκλεισμού. Από τον έλεγχο αυτό,
που ολοκληρώθηκε αυθημερόν, διαπιστώθηκε ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού για κανένα διαγωνιζόμενο
και συνεπώς όλες οι προσφορές είναι παραδεκτές.
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Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω «Πίνακα παραδεκτών προσφορών κατά σειρά
μειοδοσίας»:
Α/Α
1
2
3
4
5
6

Επωνυμία προσφέροντος
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ
ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του
ΚΩΝ/ΝΟΥ

Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%)
42
37
24
21
16
8

Σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. Η Επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος
προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα δύο επί τοις εκατό (42 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και
προσφερόμενο ποσό 29.935,48 € χωρίς ΦΠΑ (37.120,00 € με ΦΠΑ).

Πρέβεζα, 11-05-2021
Η Επιτροπή

1.

Νικόλαος Κατσάνος

2.

Γλυκερία Βαγγελάκη

3.

Θεόδωρος Οικονόμου
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/837/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, 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. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 67ο
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την πληρωμή δαπανών δημοσίευσης προκηρύξεων
διαγωνισμών της Π.Ε. Πρέβεζας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας,
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2340/18-05-2021 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1120/18-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η
Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη: …
5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει. Την αρ. πρωτ. 51675/2008/06-05-2020 διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας για τη
διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών
αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του
ΚΕΣΥ Ν. Πρέβεζας, ο οποίος απέβη άγονος.
6. Το γεγονός ότι οι διενεργηθέντες διαγωνισμοί για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, τα
έτη 2014, 2015 και 2016, για τους οποίους είχαν δημοσιευθεί οι αντίστοιχες προκηρύξεις αυτών,
ματαιώθηκαν με σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.
7. Το γεγονός ότι ο διενεργηθείς διαγωνισμός για την ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό
ελαιοδέντρων, για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς έτους 2017 για τον οποίον δημοσιεύθηκε
σχετική προκήρυξη, ματαιώθηκε με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
8. Το γεγονός ότι οι προβλεπόμενες δημοσιεύσεις των σχετικών προκηρύξεων, στην περίπτωση που η
σχετική διαδικασία ματαιώνεται με ευθύνη της αναθέτουσας αρχής, η προκαλούμενη δαπάνη βαρύνει τον
φορέα.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, καθώς και τη διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, σύμφωνα με τον
πίνακα που ακολουθεί. (ΠΙΝΑΚΑΣ)
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 "Αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020 - 2022".…».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης συνολικού ποσού 654,47 € καθώς 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 πληρωμή δαπανών δημοσίευσης προκηρύξεων διαγωνισμών παρελθόντων ετών
της Π.Ε. Πρέβεζας, οι οποίοι ματαιώθηκαν, καθότι απέβησαν άγονοι.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/838/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.
οικ. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 68ο
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την αντιμετώπιση
λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
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Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε.
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 2380/19-052021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1140/19-05-2021 στον φάκελο 2021 εισηγήσεων
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη…
7.

Το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 099/50/19-04-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.
Πρέβεζας με το οποίο αιτείται την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης συνολικού ποσού 150,00 € για την
ανάθεση προμήθειας ενός (1) μικρού ψυγείου το οποίο είναι απαραίτητο για τις ανάγκες εξοπλισμού του
Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πρέβεζας& του Αυτοτελούς Γραφείου Π.Α.ΜΠ.Σ.Ε.Α., καθώς λόγω των αρμοδιοτήτων τους που είναι ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της
πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών,
εντός των ορίων της εδαφικής της περιφέρειας, η παρουσία των υπαλλήλων είναι επί 24ωρου βάσεως.

8.

Το αριθμ. πρωτ. 43499/930/01-04-2021 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της
Π.Ε. Πρέβεζας με το οποίο αιτείται την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης συνολικού ποσού 310,00 €
για την ανάθεση υπηρεσίας για Ετήσια συνδρομή της πολεοδομικής νομοθεσίας και νομολογίας της
εταιρείας Δομική Ενημέρωση Α.Ε. για τις ανάγκες των Μηχανικών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & του
Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Πρέβεζας.

9.

Τις από 23-04-2021 &17.05.21 βεβαιώσεις ύπαρξης πιστώσεων του Τμήματος εσόδων, Λογιστικής
Διαχείρισης και πληρωμής Δαπανών της Π. Ε. Πρέβεζας.

10. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2021.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
1.

Την έγκριση πραγματοποίησης των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν
λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

2.

Την έγκριση διάθεσης των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., όπως εμφανίζονται στον
κατωτέρω πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας,
οικ. έτους 2021… (ΠΙΝΑΚΑΣ)

3.

Την έγκριση υλοποίησης των ανωτέρω αναφερόμενων προμηθειών-υπηρεσιών με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08.08.2016) …».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές
ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και τη διάθεση των αντίστοιχων
πιστώσεων του ΕΦ 072 και ανά ΚΑΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, σε
βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα
Πρέβεζας οικ. έτους 2021, καθώς και την υλοποίηση των αναφερομένων υπηρεσιών και
προμηθειών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ως εξής:
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Α/Α

1

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΟΣΟ
με Φ.Π.Α.

Ετήσια συνδρομή της πολεοδομικής νομοθεσίας και νομολογίας της εταιρείας
Δομική Ενημέρωση Α.Ε. για τις ανάγκες των Μηχανικών της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων & του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε.
Πρέβεζας
Προμήθεια ενός (1) μικρού ψυγείου για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας & του Αυτοτελούς Γραφείου Π.Α.Μ-Π.Σ.Ε.Α. Π.Ε.
Πρέβεζας

Ε.Φ. 072 /
Κ.Α.Ε.

310,00 €

0899.01

150,00 €

1699.01

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/839/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, 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.
69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν
οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 69ο
Έγκριση των Πρακτικών 1/12-05-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και 2/20-05-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού
μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της
ελιάς έτους 2021, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας προϋπολογισμού 165.194,70 € 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).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως

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

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

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του
Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία

καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ.
2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του.
6. Την αριθμ. 9/487/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης και

διάθεση πίστωσης, και διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προϋπολογισμού €
165.194,70 με ΦΠΑ, για την ανάθεση υπηρεσιών, για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων,
στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2021,
στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης
Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας.
7. Την αριθμ. 10/531/31-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:

Α. Καταρτίστηκε η διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη
εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος
συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα
Πρέβεζας, προϋπολογισμού 165.194,70 € με Φ.Π.Α., με σφραγισμένες προσφορές, και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει
τιμής, ανά ομάδα ειδών με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το
αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, και
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1471/29-03-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας.
Η προκαλούμενη δαπάνη για τη διενέργεια του ως άνω ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού
διαγωνισμού, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 295 & ΚΑΕ 0879.01 του προϋπολογισμού της
Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την αριθμ. 9/487/22-03-2021 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, και την με α/α 960 και αριθμ. πρωτ. 40555/1443/26-03-2021 (ΑΔΑ:
ΨΙ9Ζ7Λ9-ΑΛΞ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με α/α 963 καταχώρησης στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και
Β. Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση υπηρεσιών, και
ορίσθηκαν τα μέλη αυτής με τους αναπληρωτές τους, υπάλληλοι της Π.Ε. Πρέβεζας
8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε.

Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2407/20-05-2021
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1151/20-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην
οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«… Σας αποστέλλουμε, συνημμένα, τα αρ. Ι/63072/4950/12.05.2021 και ΙΙ/68945/5496/20.05.2021 πρακτικά της
επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση του εν θέματι διαγωνισμού που
διενεργήθηκε σύμφωνα με την αρ. 43948/1562/02-04-2021 διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας και παρακαλούμε:
α) Για την έγκριση των ανωτέρω πρακτικών και
β) Για την ανάθεση της εκτέλεσης των ψεκασμών στους προσωρινούς μειοδότες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
από τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4792/2021 (ΦΕΚ 54/Α/2021) καθώς και του άρθρου 3.1.2 της διακήρυξης
και για τους λόγους που αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Π. Ε. Πρέβεζας…».
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Στο συνημμένο στην ανωτέρω εισήγηση, αριθμ. πρωτ. 68613/5483/20-05-2021 συνημμένο έγγραφο
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας αναφέρονται τα εξής:

«… Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό ΙΙ της επιτροπής του διαγωνισμού για το έργο "Ανάδειξη εργολάβου/ων για τον
από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης δάκου της
ελιάς έτους 2021, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας” και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προκειμένου
να γίνει κατακύρωση του έργου στους προσωρινούς μειοδότες.
Λόγω του κατεπείγοντος του θέματος, αλλά και της φύσης του έργου της δακοκτονίας, το οποίο θα πρέπει να
ξεκινήσει συντομότερο δυνατόν, η Υπηρεσία μας εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την ανάθεση της
εκτέλεσης των ψεκασμών στους προσωρινούς μειοδότες, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4792/2021
(ΦΕΚ 54/Α/2021) …».
9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα


Εγκρίνει τα Πρακτικά 1/12-05-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και 2/20-05-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών
προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για
την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του
προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2021, στην Περιφερειακή
Ενότητα Πρέβεζας προϋπολογισμού 165.194,70 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 295
& ΚΑΕ 0879.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021, βάσει της αρ. πρωτ.
43948/1562/02-04-2021 και με Α/Α Συστήματος: 107989 Διακήρυξης της Π.Ε. Πρέβεζας,
τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος
αυτής, και σύμφωνα με τα οποία:
Α. Πρακτικό Ι/12-05-2021: η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση και έλεγχο του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» των
προσφορών που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ήτοι των: α) ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ για τους
τομείς Β’ και Δ’ της διακήρυξης και β) ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ για τους τομείς Α’ Γ’ και Ε’ της διακήρυξης.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε την πληρότητα και
νομιμότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, προχώρησε στην αξιολόγηση
των τεχνικών προσφορών προκειμένου να ελεγχθεί η συμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές
της οικείας διακήρυξης, και ομόφωνα κρίνει αποδεκτές τις κατατεθείσες προσφορές, όσον αφορά την
πληρότητα, νομιμότητα και εγκυρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών τους
προσφορών.
Β. Πρακτικό ΙΙ/20-05-2021: η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση και έλεγχο του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», των διαγωνιζομένων των
οποίων οι προσφορές έγιναν αποδεκτές κατά το στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών και αφού τις έκανε αποδεκτές καθώς είναι σύμφωνες με
τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ομόφωνα εισηγείται:
Την ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών για την υλοποίηση του έργου, κατά τομέα, ως εξής:
Τομέας Α: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό:
0,069 € (χωρίς ΦΠΑ)
Τομέας Γ: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό:
0,074 € (χωρίς ΦΠΑ)
Τομέας Ε: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό:
0,083 € (χωρίς ΦΠΑ)
Τομέας Β΄: ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και
ψεκασμό: 0,080 € (χωρίς ΦΠΑ).



Τομέας Δ΄: ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και
ψεκασμό: 0,084 € (χωρίς ΦΠΑ).
Σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα στην παρούσα απόφαση, Πρακτικά 1/12-05-2021 και 2/20-05-2021
της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη
εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος
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συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2021, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας
προϋπολογισμού 165.194,70 € με Φ.Π.Α.,
Αναδεικνύονται προσωρινοί μειοδότες του διαγωνισμού, ανά τομέα της διακήρυξης, οι κάτωθι
διαγωνιζόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον
διαγωνισμό, οι τεχνικές τους προσφορές καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης, και οι
οικονομικές τους προσφορές έγιναν αποδεκτές και είναι οι πλέον συμφέρουσες, ως εξής:
Τομέας Α: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό:
0,069 € (χωρίς ΦΠΑ)
Τομέας Γ: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό:
0,074 € (χωρίς ΦΠΑ)
Τομέας Ε: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό:
0,083 € (χωρίς ΦΠΑ)
Τομέας Β΄: ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και
ψεκασμό: 0,080 € (χωρίς ΦΠΑ)
Τομέας Δ΄: ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και
ψεκασμό: 0,084 € (χωρίς ΦΠΑ).



Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.4325/2015, όπως
αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 24 του Ν. 4792/2021 (ΦΕΚ 54/Α/2021), καθώς και του
άρθρου 3.1.2 της διακήρυξης του διαγωνισμού, και για λόγους δημόσιου συμφέροντος, λόγω του
κατεπείγοντος και της φύσης του έργου της δακοκτονίας, το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει
συντομότερο δυνατόν,
Την ανάθεση του από εδάφους ψεκασμού ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2021, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, στους
ανωτέρω προσωρινούς μειοδότες του διαγωνισμού, και την σύναψη των σχετικών συμβάσεων,
σύμφωνα με τις οικονομικές προσφορές τους και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του
ΕΦ 295 & ΚΑΕ 0879.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την
αριθμ. 9/487/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την με α/α 328 και αρ. πρωτ.
6239/337/19-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΘΤ47Λ9-ΧΓΩ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με α/α
καταχώρησης 336 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ
ΕΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021

Πρέβεζα:

12 -05-2021

Αριθ. Πρωτ.: 63072/4950

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1
Της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, της με Α/Α
Συστήματος 107989 και Αρ. Πρωτ. 43948/1562/02-04-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008384988) Διακήρυξης
Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την «ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους
ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς
έτους 2021, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας (CPV: 77100000-1).».
Στην Πρέβεζα σήμερα, την 22 του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.,
συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από το 44663/1587/05-04-2021 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών
της Π.Ε. Πρέβεζας, στα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας
Πρέβεζας, η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης των προσφορών και
εισήγησης για την ανάθεση αυτών, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 10/531/31.03.2021(ΑΔΑ:
ΩΥΟ67Λ9-ΙΧΥ), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
Σκοπός της συνεδρίασης ήταν να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών
συμμετοχής – τεχνικών προσφορών που κατατέθηκαν για τη συμμετοχή στη διαδικασία
διαπραγμάτευσης, για την «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα
πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2021, στην
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. 43948/1562/02-04-2021 (ΑΔΑΜ:
21PROC008384988 2021-04-02) Διακήρυξη Διαγωνισμού (α/α συστήματος: 107989), καθώς και των
ειδικών διατάξεων που διέπουν αυτή.
Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι:
1) Κουμπής Γρηγόριος, Υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Πρέβεζας,
2) Χασκή Μαρία, Υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας,
3) Τέφας Αλέξανδρος, Υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Πρέβεζας.
Η Επιτροπή εισήχθη στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με τους κωδικούς εισαγωγής/πρόσβασης που φέρει πιστοποιημένος, από τη Γ.Γ.Ε.
του Υπουργείου Ανάπτυξης, χρήστης του Τμήματος Προμηθειών.
Ακολούθως ένα εκ των μελών της εισήγαγαν το ''κλειδί'' πρόσβασης, ήτοι το ονοματεπώνυμο και
τους αντίστοιχους κωδικούς, στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
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Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ολοκληρώνοντας με τον τρόπο αυτό την ηλεκτρονική αποσφράγιση του
(υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» του διαγωνισμού.
Μετά την ανωτέρω διαδικασία, τα μέλη της Επιτροπής απέκτησαν πρόσβαση στο περιεχόμενο
του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», των ηλεκτρονικών προσφορών
που κατατέθηκαν στα πλαίσια του ανωτέρω διαγωνισμού, από τους οικονομικούς φορείς, ήτοι:

α/α

Αρ. Ηλεκτρονικής
Προσφοράς

Στοιχεία Διαγωνιζόμενου

Ημ/νία Υποβολής
Προσφοράς

1

217330

ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

19/04/2021 09:22:23

2

217335

ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ

19/04/2021 09:43:58

Στη συνέχεια η Επιτροπή παρέλαβε από το Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Πρέβεζας τους
αντίστοιχους φακέλους των δύο (2) προσφορών που υποβλήθηκαν στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης
Διοικ/κού - Οικονομικού, για τον υπόψη διαγωνισμό, οι οποίοι έχουν ως εξής:

Α/Α

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

1

21/04/2021

54242/2015

ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2

21/04/2021

54237/2014

ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ

Η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε την εμπρόθεσμη κατάθεση των ανωτέρω προσφορών που
παρέλαβε, προχώρησε στην αρίθμηση των φακέλων των προσφορών και στην αποσφράγισή τους. Για
κάθε έναν από τους φακέλους που αποσφράγισε η Επιτροπή μονόγραψε τα περιεχόμενα
δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς και προχώρησε στην σύγκρισή τους με τα
αντίστοιχα που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του διαγωνισμού. Στη συνέχεια προέβη στη
διαδικασία αξιολόγησής τους, καταγράφοντας τη συμμόρφωσή τους προς τους όρους της διακήρυξης,
ως εξής:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α/Α

3

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ &
ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Αριθμ: 2016/08-04-2021
Ποσού: 1.606,00 €

ΤΟΜΕΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Β΄
Δ΄

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΗΛΩΣΗ

Κατατέθηκε
και είναι πλήρης

Α΄
ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ &
ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Αριθμ: 2015/08-04-2021
Ποσού:1.317,80 €

Γ΄

Κατατέθηκε
και είναι πλήρης

Ε΄
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Από τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών προκύπτει ότι κατατέθηκαν όλα τα προβλεπόμενα
από την αρ. πρωτ. 43948/1562/02-04-2021 Διακήρυξη διαγωνισμού (α/α συστήματος:
107989),δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, ζητήθηκε από το αρμόδια γραφεία του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, ο έλεγχος της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των
ανωτέρω διαγωνιζομένων και με έγγραφα του Ταμείου, βεβαιώθηκε η εγκυρότητα των εγγυητικών
επιστολών ως ακολούθως :

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
Α/Α

1

2

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΙΤΗΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ

ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ

ΤΑΜΕΙΟ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ &
ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Αριθμ: 2016/08-04-2021
Ποσού: 1.606,00 €
ΤΑΜΕΙΟ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ &
ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Αριθμ: 2015/08-04-2021
Ποσού:1.317,80 €

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ

57541/2147/28.04.
2021

ΝΑΙ

57541/2147/28.04.
2021

ΝΑΙ

Παράλληλα η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των
διαγωνιζομένων προκειμένου να ελεγχθεί η συμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας
διακήρυξης.
Τα κατατεθέντα δικαιολογητικά καταγράφηκαν στον ακόλουθο πίνακα:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α/α

1

2

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ
ΜΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝ
ΟΥ

ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ.
ΘΩΜΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ
Β΄
ΤΟΜΕΑΣ
Δ΄
ΤΟΜΕΑΣ
Α
ΤΟΜΕΑΣ
Γ΄
ΤΟΜΕΑΣ
Ε΄

Πίνακας
Τεχνικής
Προσφοράς

Αντίγραφα
αδειών
κυκλοφορίας
γεωργικών
ελκυστήρων

Αντίγραφα
αδειών
οδήγησης
των οδηγών
γεωργικών
ελκυστήρων

Πιστοποιητικά
ορθολογικής
χρήσης
γεωργικών
φαρμάκων

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ*

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ*

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

Υπεύθυνη
Δήλωση
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* κατατέθηκαν μετά την αποστολή του υπ΄αριθ. 57571/4438/28-4-2021 εγγράφου της
Επιτροπής στους ενδιαφερόμενους

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» των διαγωνιζομένων, ως προς την πληρότητα αυτών και τη
συμφωνία τους με τις απαιτήσεις της αρ. πρωτ. 43948/1562/02-04-2021 Διακήρυξης αρχικού
διαγωνισμού (α/α συστήματος: 107989), σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή καταγράφει τις ακόλουθες παρατηρήσεις:
Α) σε ότι αφορά την προσφορά του Κου Τζίμα Σπ. Θωμά και τα δικαιολογητικά της προσφοράς
για τον Τομέα Ε απουσίαζε αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας για το υπ’αριθμ. κυκλοφορίας 52065
όχημα όπως αυτό αναγράφονταν στον σχετικό Πίνακα Τεχνικής Προσφοράς.
Β) σε ότι αφορά την προσφορά του Κου Ζήση Δημ. Κωνσταντίνου και τα δικαιολογητικά της
προσφοράς για τον Τομέα Β απουσίαζε Υπεύθυνη Δήλωση Παραχώρησης του Κουμπούλη Σπυρίδωνα,
ιδιοκτήτη του υπ’αριθμ. κυκλοφορίας 51129 οχήματος όπως αυτό αναγράφονταν στον σχετικό Πίνακα
Τεχνικής Προσφοράς, στον Κουμπούλη Γεώργιο ο οποίος είναι δηλωμένος σαν οδηγός του υπ’αριθμ.
κυκλοφορίας 51129 οχήματος σύμφωνα με όσα αναγράφονται στον σχετικό Πίνακα Τεχνικής
Προσφοράς.
Οι παραπάνω παρατηρήσεις γνωστοποιήθηκαν στους ενδιαφερόμενους με το υπ’αρ.
57571/4438/28-4-2021 έγγραφο της Επιτροπής (με τη σημείωση ότι εκ παραδρομής αντί του υπ’αρ.
51129 όχημα, λανθασμένα αναφέρονταν το 51490) .
Επιπλέον αποφασίσθηκε η αναζήτηση διευκρινήσεων από την αρμόδια Υπηρεσία(Τμήμα
Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου), σχετικά με την ταύτιση των πιστοποιητικών επιθεώρησης
εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων με την ταυτότητα ή τον αριθμό των οδηγών όπως αυτοί
αναγράφονταν στον σχετικό Πίνακα Τεχνικής Προσφοράς.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1.
2.
3.
4.

Το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τον ανωτέρω διαγωνισμό.
Τους όρους της με αριθ. 43948/1562/02-04-2021 Διακήρυξης του διαγωνισμού.
Όσα ανωτέρω εκτέθηκαν σχετικά με τις κατατεθείσες προσφορές.
Τις απαιτούμενες διευκρινίσεις και τα ζητούμενα δικαιολογητικά που αναρτήθηκαν στην
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, όπως ζητήθηκαν με το υπ΄αριθ. 57571/4438/28-4-2021 έγγραφο της
Επιτροπής και αφορούσαν:
α) αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας για το υπ’αριθμ. κυκλοφορίας 52065 όχημα όπως αυτό
αναγράφονταν στον σχετικό Πίνακα Τεχνικής Προσφοράς το οποίο και προσκομίσθηκε,
β) Υπεύθυνη Δήλωση Παραχώρησης του Κουμπούλη Σπυρίδωνα, ιδιοκτήτη του υπ’αριθμ.
κυκλοφορίας 51490 οχήματος όπως αυτό αναγράφονταν στον σχετικό Πίνακα Τεχνικής
Προσφοράς, στον Κουμπούλη Γεώργιο ο οποίος είναι δηλωμένος σαν οδηγός του υπ’αριθμ.
κυκλοφορίας 51129 οχήματος ( και ΟΧΙ για το υπ’αριθ. κυκλοφορίας 51490 όχημα όπως
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λανθασμένα εκ παραδρομής αναφέρονταν στο υπ΄αριθ. 57571/4438/28-4-2021 έγγραφο της
Επιτροπής) σύμφωνα με όσα αναγράφονται στον σχετικό Πίνακα Τεχνικής Προσφοράς ,
γ) τη μη απαιτούμενη αντιστοίχιση ταυτότητας των οδηγών και εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών
φαρμάκων [κατόπιν και συνεννόησης με την αρμόδια Υπηρεσία(Τμήμα Ποιοτικού και
Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)] αλλά μόνο του αριθμού τους με αυτόν των Πιστοποιητικών
Επιθεώρησης, σύμφωνα με όσα αναγράφονται στον σχετικό Πίνακα Τεχνικής Προσφοράς.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ
Κρίνει αποδεκτές τις κατατεθείσες προσφορές, όσον αφορά την πληρότητα, νομιμότητα και
εγκυρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών τους προσφορών των:



ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, για τη συμμετοχή του στους τομείς Α’, Γ’ και Ε΄ της αρ. πρωτ.
43948/1562/02-04-2021 Διακήρυξης (α/α συστήματος: 107989).
ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, για τη συμμετοχή του στον τομέα Β’ και Δ΄ της αρ. πρωτ.
43948/1562/02-04-2021 Διακήρυξης (α/α συστήματος: 107989).

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και
υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, για τις περαιτέρω
ενέργειες.

Ο Πρόεδρος

Κουμπής Γρηγόριος
(ΠΕ Γεωτεχνικών)

Τα Μέλη

Χασκή Μαρία
(ΠΕ Γεωτεχνικών)

Τέφας Αλέξανδρος
(ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ
ΕΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021

Πρέβεζα: 20 - 05 - 2021
Αριθ. Πρωτ.: 68945/5496

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2
Της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, της με Α/Α
Συστήματος 107989 και Αρ. Πρωτ. 43948/1562/02-04-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008384988) Διακήρυξης
Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την « ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους
ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς
έτους 2021, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας (CPV: 77100000-1) » .
Στην Πρέβεζα σήμερα, την 19 του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.,
συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από το 64935/2308/14-05-2021 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών
της Π.Ε. Πρέβεζας, στα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας
Πρέβεζας, η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης των προσφορών και
εισήγησης για την ανάθεση αυτών, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 10/531/31.03.2021(ΑΔΑ:
ΩΥΟ67Λ9-ΙΧΥ), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
Σκοπός της συνεδρίασης ήταν να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών που κατατέθηκαν για τη συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, για την «Ανάδειξη
εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2021, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», σύμφωνα με
την Αρ. Πρωτ. 43948/1562/02-04-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008384988 2021-04-02) Διακήρυξη Διαγωνισμού
(α/α συστήματος: 107898), καθώς και των ειδικών διατάξεων που διέπουν αυτή.
Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι:
1) Κουμπής Γρηγόριος, Υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας,
2) Χασκή Μαρία, Υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας,
3) Τέφας Αλέξανδρος, Υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας.
Η Επιτροπή εισήχθη στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με τους κωδικούς εισαγωγής/πρόσβασης που φέρει πιστοποιημένος, από τη Γ.Γ.Ε.
του Υπουργείου Ανάπτυξης, χρήστης του Τμήματος Προμηθειών.
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Ακολούθως ένα εκ των μελών της εισήγαγε τα ''κλειδιά'' πρόσβασης, ήτοι το ονοματεπώνυμο και
τους αντίστοιχους κωδικούς, στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ολοκληρώνοντας με τον τρόπο αυτό την ηλεκτρονική αποσφράγιση του
(υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» του διαγωνισμού.
Μετά την ανωτέρω διαδικασία, τα μέλη της Επιτροπής απέκτησαν πρόσβαση στο περιεχόμενο του
(υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», των ηλεκτρονικών προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια
του ανωτέρω διαγωνισμού, από τους οικονομικούς φορείς.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α/Α

Αρ. Ηλεκτρονικής
Προσφοράς

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το υπ΄αριθ. 63072/4950/12.05.2021 Πρακτικό της σχετικά με
την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών που υποβλήθηκαν, αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές οι
οποίες έγιναν αποδεκτές κατά το στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των
τεχνικών προσφορών τους, σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό μας, καταγράφοντας τη συμμόρφωσή
τους προς τους όρους της διακήρυξης, ως ακολούθως:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΟΜΕΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α΄
ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ

1

ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2

217335

Τιμή ανά
ψεκαζόμενο
ελαιόδεντρο
και ψεκασμό
χωρίς ΦΠΑ

Οικονομική
Προσφορά
Συστήματος

0,069€

Γ΄

0,074€

Ε΄

0,083

Β΄

0,080

Δ΄

0,084

217330

Υποβλήθηκε
και είναι
πλήρης
Υποβλήθηκε
και είναι
πλήρης

Οι ανωτέρω οικονομικές προσφορές, κρίνονται αποδεκτές καθώς είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα
με την την Αρ. Πρωτ. 43948/1562/02-04-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008384988 2021-04-02) Διακήρυξη
Διαγωνισμού (α/α συστήματος: 107898), καθώς και των ειδικών διατάξεων που διέπουν αυτή, (Παρ. ΙΙ.
Πίνακας Ψεκαζομένων Περιοχών-Κόστος Ψεκασμών), στο οποίο αναφέρονται οι ανώτερες τιμές ανά
ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο (χωρίς ΦΠΑ) καθώς και το άρθρο 2.4.4 της Διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο
η προσφερόμενη τιμή, ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ανά ψεκασμό δεν πρέπει να υπερβαίνει την
τιμή που αναγράφεται στον πίνακα του Παρ. ΙΙ.
Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη:




Το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τον ανωτέρω διαγωνισμό.
Τους όρους της με αριθ. 43948/1562/02-04-2021 Διακήρυξης του διαγωνισμού.
Τις κατά τα ανωτέρω κατατεθείσες οικονομικές προσφορές.
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Το γεγονός ότι, οι κατατεθείσες οικονομικές προσφορές του παρόντος διαγωνισμού σε σύγκριση με
αντίστοιχες παρελθόντων ετών (σύμφωνα με σχετικά παραστατικά που τηρούνται στο αρχείο της
Υπηρεσίας), κρίνονται συμφέρουσες.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ
προτείνει την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινών
μειοδοτών για την υλοποίηση του έργου, κατά τομέα, ως κατωτέρω:

Τομέας Α: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και
0,069 € (χωρίς ΦΠΑ)

ψεκασμό:

Τομέας Γ: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και
0,074 € (χωρίς ΦΠΑ)

ψεκασμό:

Τομέας Ε: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και
0,083 € (χωρίς ΦΠΑ)

ψεκασμό:

Τομέας Β΄: ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και
ψεκασμό: 0,080 € (χωρίς ΦΠΑ).
Τομέας Δ΄: ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και
ψεκασμό: 0,084 € (χωρίς ΦΠΑ).
Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και υποβάλλεται
στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, για τις περαιτέρω ενέργειες.

Ο Πρόεδρος
Κουμπής Γρηγόριος
(ΠΕ Γεωτεχνικών)

Τα Μέλη
Χασκή Μαρία
(ΠΕ Γεωτεχνικών)

Τέφας Αλέξανδρος
(ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού)
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/841/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, 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. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 71ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Καθαρισμός ενόψει τουριστικής περιόδου στην Αμμουδιά 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7688/20-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1152/20-05-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1. Ότι, ενόψει της θερινής περιόδου που αναμένεται ο κυκλοφοριακός φόρτος να αυξηθεί απαιτείται άμεσα
ο καθαρισμός στο οδικό δίκτυο στην περιοχή Αμμουδιάς Πρέβεζας με βελτίωση στην ορατότατα προς
εξυπηρέτηση των φιλοξενούμενων και αποφυγή ατυχημάτων.
2. Την με αριθμ. : 67660/3413/19-05-2021 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 : «Καθαρισμός ενόψει τουριστικής περιόδου στην Αμμουδιά Πρέβεζας (παροχή
υπηρεσιών) »
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Καθαρισμός ενόψει τουριστικής
περιόδου στην Αμμουδιά Πρέβεζας (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 € (με Φ.Π.Α.) .…».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας
του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ενόψει τουριστικής περιόδου στην
Αμμουδιά Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή,
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται άμεσα ο
καθαρισμός στο οδικό δίκτυο στην περιοχή Αμμουδιάς Πρέβεζας, με βελτίωση στην ορατότητα, προς
εξυπηρέτηση των φιλοξενούμενων και αποφυγή ατυχημάτων, δεδομένου ότι ο κυκλοφοριακός φόρτος
αναμένεται να αυξηθεί, ενόψει της θερινής περιόδου.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

-171-

ΑΔΑ: ΨΝ517Λ9-0ΒΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/842/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, 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. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 72ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Καθαρισμός ενόψει τουριστικής περιόδου Μύτικα – Μονολιθίου – Καστροσυκιάς
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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7683/21-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1159/21-05-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1. Ότι, λόγω της καλοκαιρινής περιόδου που άμεσα θα ακολουθήσει και που ο κυκλοφοριακός φόρτος στις
παράλιες περιοχές του Μύτικα – Μονολιθίου – Καστροσυκιάς Πρέβεζας αναμένεται να αυξηθεί απαιτείται
άμεσα ο καθαρισμός αυτών με βελτίωση στην ορατότητα προς εξυπηρέτηση των φιλοξενούμενων και
αποφυγή ατυχημάτων.
2. Την με αριθμ. : 67662/3415/19-05-2021 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 : «Καθαρισμός ενόψει τουριστικής περιόδου Μύτικα – Μονολιθίου –
Καστροσυκιάς Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)»
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Καθαρισμός ενόψει τουριστικής
περιόδου Μύτικα – Μονολιθίου – Καστροσυκιάς Πρέβεζας (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 € (με Φ.Π.Α.) .…».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας
του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ενόψει τουριστικής περιόδου Μύτικα –
Μονολιθίου – Καστροσυκιάς Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική
περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται
άμεσα ο καθαρισμός στις παράλιες περιοχές του Μύτικα – Μονολιθίου – Καστροσυκιάς Πρέβεζας, με
βελτίωση στην ορατότητα, προς εξυπηρέτηση των φιλοξενούμενων και αποφυγή ατυχημάτων, δεδομένου
ότι ο κυκλοφοριακός φόρτος στις ως άνω περιοχές αναμένεται να αυξηθεί, ενόψει της θερινής περιόδου.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/843/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.
οικ. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 73ο
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.
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε.
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1747/21-05-2021
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1178/21-05-2021 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 της κατωτέρω αναφερομένης δαπάνης η οποία εξυπηρετεί
λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος
των αντίστοιχων εγκεκριμένων, του Ε.Φ. 072 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

1

Δαπάνη για
εκτύπωση δεκαπέντε (15) μπλοκ καρμπονιζε για τον
υποχρεωτικό Ετήσιο Περιοδικό Έλεγχο Μέτρων και Σταθμών των οργάνων
μέτρησης όγκου και επιφάνειας από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας.

ΠΟΣΟ ΜΕ
Φ.Π.Α.

Ε.Φ. 072 /
ΚΑΕ

200,00 €

0843

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/844/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, 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. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 74ο
Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες χωρικής
αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2020-2021 με άσκηση των δικαιωμάτων
προαίρεσης, του αριθ. 3109/24-08-2017 (Α/Α Συστήματος: 45214) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού
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).

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) την υπ’ αριθμ. 24001/116-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις αυτής καθώς και την υπ’ αριθμ.
50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/26-9-2018).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 33 «Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2020-2021» του Ν.4713/2020
(ΦΕΚ 147 Α/29-7-2020) «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

6. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 2/4/2202-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του.

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1747/21-05-2021 έγγραφο, συνημμένο
με αρ. πρωτ. 1178/21-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία
εισηγείται την «Έγκριση τροποποίησης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών σε σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2020-2021 με άσκηση των
δικαιωμάτων προαίρεσης του αριθ. 3109/24-08-2017 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 45214) διεθνή ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού (συνημμένη η από 17-05-2021 εισήγηση του Τμήματος Διά Βίου Μάθησης,
Παιδείας και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας) …».
Στην εισήγηση επισυνάπτεται η αρ. πρωτ: ΔΑ οικ. 406/17-05-2021 εισήγηση του Τμήματος Διά Βίου
Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας, στην οποία
αναφέρονται τα εξής: «…Στις 14-5-2021 ο Δ/ντής του Δημ. Σχολείο Ράμιας με το αριθμ. 30 έγγραφό του(
το οποίο και σας επισυνάπτουμε) μας ενημέρωσε για την εγγραφή τριών μαθητών στο σχολείο που
μετεγγράφηκαν από Αθήνα και την ανάγκη μεταφοράς τους από τα Λεπιανά όπου διαμένουν στη σχολική
μονάδα Κατόπιν τούτου εισηγούμαστε την τροποποίηση του αριθμ. 32 δρομολογίου του τμήματος 4 (που
ανήκει στην αριθμ. 3109/24-08-2017 διακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού) του αναδόχου
«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΑΞΙ «ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» ως το συνημμένο πίνακα...»

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την τροποποίηση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών σε σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2020-2021 με άσκηση των
δικαιωμάτων προαίρεσης του αριθμ. 3109/24-08-2017 (Α/Α Συστήματος: 45214) διεθνή ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον συνημμένο στην παρούσα απόφαση,
Πίνακα.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
-177-

ΑΔΑ: ΨΝ517Λ9-0ΒΚ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 3109/24-08-2017 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:45214)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΓΝΑΝΤΑ-ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ+ΔΗΜΟΤΙΚ
32
Ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΜΙΑΣ ΛΕΠΙΑΝΑΝΗΠΙΑΓ+ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ
ΡΑΜΙΑΣ
(1 ΠΡΩΙ+1 ΜΕΣΗΜΕΡΙ)
ΣΥΝΟΛΟ

7

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΤΩΣΗ

ΕΚΤΠΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΙΣ %

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (€)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Χωματόδρομος με μεγάλη κλίση
(>5%)

Χωματόδρομος με μικρη κλίση (05%)

Εκτός πόλεως με μεγάλη κλίση
(>5%)

Εκτός πόλεως με μικρή κλίση (0-5%)

Εντός πόλεως με μεγάλη κλίση
(>5%)

Έμφορτα χιλιόμετρα

Εντός πόλεως με μικρή κλίση (0-5%)

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ 4 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Ε.Δ.Χ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

68,33

36

20

56

63,29

69,72
69,72

2%
68,33
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/845/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.
οικ. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 75ο
Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/17-05-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού
διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής της
Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 20152016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ
5000127» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)
από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού 323.190,47 € με
Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
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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
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την

οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις
περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του.
6. Την αριθμ. 15/924/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί συγκρότησης και

ορισμού των μελών της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, αξιολόγησης των
προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση υλοποίησης του έργου 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. ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 500127.
7. Την αριθμ. 20/1276/07-08-2020 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 ανοιχτού διεθνούς
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής
υλικής συνδρομής της Πράξης «"ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016" - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 5000127», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, συνολικού
προϋπολογισμού 323.190,47 € με Φ.Π.Α. (280.280,50 € πλέον ΦΠΑ), με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής, σύμφωνα και με το αριθμ. πρωτ. Δ.Δ. ΤΕΒΑ: 1022 οικ./29-07-2020 έγγραφο της
Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ), με το οποίο διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη για τη διακήρυξη.
Η προκαλούμενη δαπάνη για τη διενέργεια του διαγωνισμού, θα βαρύνει τις πιστώσεις του
Ε.Φ. 071 – ΚΑΕ:9459.004.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή
Ενότητα Άρτας, σύμφωνα με την με α/α 309 & αριθμ. πρωτ. οικ. 182/17-01-2020 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης, με α/α καταχώρησης 308 στο Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών
πληρωμής της Π.Ε. Άρτας.
8. Την αριθμ. 30/2022/19-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία

εγκρίθηκαν τα Πρακτικά Ι/22-10-2020 και ΙΙ/11-11-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του
-180-

ΑΔΑ: ΨΝ517Λ9-0ΒΚ

ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού του θέματος, βάσει της αριθ. πρωτ.
2499/18-08-2020 (Α/Α Συστήματος: 94294) διακήρυξης, σύμφωνα με τα οποία: Α.
Απορρίφθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων: με α/α 3 «ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ –
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΜΕΣΙΤΙΚΗ» και με α/α 6 «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ
ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ. ΕΞΑΓ. Α.Ε.» και Β. Αναδείχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι, οι διαγωνιζόμενοι
οικονομικοί φορείς, ανά Τμήμα της αριθ. πρωτ. 2499/18-08-2020 διακήρυξης, ως εξής: α)
ΤΜΗΜΑ 1 – ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ (ΦΕΤΑ), η ατομική επιχείρηση ΚΑΚΑΒΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, με ποσό προσφοράς € 63.055,45 με ΦΠΑ, β) ΤΜΗΜΑ 2 –
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ, η εταιρεία «ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ Α.Ε.», με ποσό προσφοράς €
70.224,64 με ΦΠΑ και γ) ΤΜΗΜΑ 3 – ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, η ατομική
επιχείρηση ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, με ποσό προσφοράς € 29.601,85 με ΦΠΑ.
9. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την

οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου.
10.

Την με α/α 304 και αρ. πρωτ. 168/18-01-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, για το
Έργο ΣΑΕ 093/8 ΚΩΔ 2016ΣΕ09380044, ΟΠΣ 5000127 "ΑΠΟΚ/ΝΕΣ ΠΡΟΜ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ
& ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,ΔΙΟΙΚ/ΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016" ΠΕ ΑΡΤΑΣ" η οποία καταχωρήθηκε με α/α 301 στο βιβλίο Εγκρίσεων
και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.

11.

Την αριθμ. 6/326/26-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία, σε
συμμόρφωση προς την αριθμ. 280,281/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 367 του Ν. 4412/2016, με την οποία
έγιναν εν μέρει δεκτές οι από 14-12-2020 Προδικαστικές Προσφυγές των εταιρειών
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.» και «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καθώς και οι σχετικές παρεμβάσεις του «ΚΑΚΑΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του
ΙΩΑΝΝΗ», επί των ανωτέρω Προσφυγών, και ακυρώθηκε μερικώς, σύμφωνα με το σκεπτικό
της, η αριθμ. 30/2022/19-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των
Πρακτικών Ι/22-10-2020 και ΙΙ/11-11-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 2499/18-08-2020 (Α/Α
Συστήματος: 94294) διακήρυξη, για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής
συνδρομής της Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με
κωδικό ΟΠΣ 5000127» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(Τ.Ε.Β.Α.) από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού 323.190,47 €
με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.14.000.01 του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας,
Α. Απορρίφθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων: α) «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» για τα Τμήματα 1, 2 και 3 του διαγωνισμού, β) «ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ» για τα Τμήματα 1 και 2 του διαγωνισμού, γ)
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΡΑΛΗΣ Α.Ε.» για το Τμήμα 1 του διαγωνισμού,
δ) «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για τα Τμήματα 1 και 2 του διαγωνισμού και ε) «ΑΦΟΙ
Η. ΦΟΥΦΑ Α.Ε.» για το Τμήμα 2 του διαγωνισμού.
Β. Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για το Τμήμα 2 - ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ της αριθ.
πρωτ. 2499/18-08-2020 διακήρυξης του διαγωνισμού, η ατομική επιχείρηση «ΚΑΚΑΒΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ» με ποσό προσφοράς € 82.230,78 με ΦΠΑ.

12.

Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε.
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1747/21-05-2021
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1178/21-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.),
στην οποία η Υπηρεσία εισηγείται την «… Έγκριση του αριθμ. ΙΙΙ/17-5-2021 Πρακτικού (αποσφράγιση
και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού της αριθ. πρωτ.
-181-

ΑΔΑ: ΨΝ517Λ9-0ΒΚ

2499/18-08-2020 (Α/Α Συστήματος: 94294) διακήρυξης της Π.Ε. Άρτας 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: ΠΕ
ΑΡΤΑΣ” ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000127» 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. ΑΡΤΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού
280.280,50 ευρώ, άνευ ΦΠΑ (323.190,47 ευρώ με ΦΠΑ) (συνημμένο το αριθμ. ΙΙΙ/17-05-2021 Πρακτικό).

…».
13.

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

Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙΙ/17-05-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού,
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 2499/18-08-2020 (Α/Α Συστήματος:
94294) διακήρυξη, για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής της
Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 5000127»
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής
του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) από την Περιφερειακή
Ενότητα Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού 323.190,47 € με Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων
του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.14.000.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου /
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας,
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 του
ΙΩΑΝΝΗ» που ανακηρύχτηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, για το Τμήμα 1 –
ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ (ΦΕΤΑ), Τμήμα 2 - ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ και Τμήμα 3 - ΕΙΔΗ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ της αριθ. πρωτ. 2499/18-08-2020 διακήρυξης, βάσει των
Πρακτικών Ι/22-10-2020 και ΙΙ/11-11-2020 της Επιτροπής Διενέργειας, και των αριθμ.
30/2022/19-11-2020 και 6/326/26-02-2021 αποφάσεων 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 «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ», κατέθεσε τις οικονομικότερες
προσφορές, ως εξής: α) για το Τμήμα 1 με προσφερόμενη τιμή € 63.055,45 με ΦΠΑ, β) για το
Τμήμα 2 με προσφερόμενη τιμή € 82.230,78 € με ΦΠΑ και γ) για το Τμήμα 3 με προσφερόμενη
τιμή € 29.601,85 € με ΦΠΑ.
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων


Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα
με την αριθ. πρωτ. 2499/18-08-2020 (Α/Α Συστήματος: 94294) διακήρυξη, για την προμήθεια
τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής της Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 5000127» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, συνολικού
προϋπολογισμού 323.190,47 € με Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ
071.9459.14.000.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα
Άρτας,
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στον οικονομικό φορέα «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ», 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, για την προμήθεια των τροφίμων και
ειδών βασικής υλικής συνδρομής, ανά Τμήμα της αριθ. πρωτ. 2499/18-08-2020 διακήρυξης,
ήτοι: α) για το Τμήμα 1– ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ (ΦΕΤΑ), προσφερόμενη τιμή € 63.055,45 με
ΦΠΑ, β) για το Τμήμα 2 - ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ, προσφερόμενη τιμή € 82.230,78 € με ΦΠΑ
και γ) για το Τμήμα 3 - ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, προσφερόμενη τιμή € 29.601,85
€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τα Πρακτικά Ι/22-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση
δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/11-11-2020 (αποσφράγιση και
αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας, και των αριθμ. 30/2022/1911-2020 και 6/326/26-02-2021 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά
κατακύρωσης που προσκόμισε, ήταν πλήρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη,
σύμφωνα με το ανωτέρω, Πρακτικό ΙΙΙ/17-05-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση
δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας.


Εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεως με τον ανωτέρω μειοδότη «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του
ΙΩΑΝΝΗ», για την προμήθεια των τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής ανά Τμήμα
της αριθ. πρωτ. 2499/18-08-2020 διακήρυξης, και με ποσά, βάσει των ως άνω οικονομικών
προσφορών του, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.14.000.01 του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, σύμφωνα με την με
α/α 304 και αριθμ. πρωτ.: 168/18-01-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία
καταχωρήθηκε με α/α 301 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΙΙΙ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.
Στην Άρτα 17-5-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η ανωτέρω
επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών της Π.Ε. Άρτας που συγκροτήθηκε με την αριθμ.
15/924/19-6-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου
προκειμένου να αποσφραγίσει και να αξιολογήσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 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: ΠΕ ΑΡΤΑΣ” ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000127» 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 ΠΕ ΑΡΤΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 280.280,50
ευρώ, άνευ ΦΠΑ (323.190,47 ευρώ με ΦΠΑ) σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 2499/188-2020 (Α/Α Συστήματος: 94294) διακήρυξη.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες:
1). Γεώργιος Ψωμάς, Πρόεδρος
2). Μαρία Γρύλλια, μέλος
3). Ελένη Αλέξη, αναπληρωματικό μέλος
άπαντες υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της:
1). την αριθμ. 280, 281/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών
2).την αριθμ. 6/326/26-2-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Ηπείρου
3).το αριθμ. 1273/13-5-2021 έγγραφο του Τμ. Προμηθειών της Δ/νσης
Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας
Κατατέθηκαν δικαιολογητικά κατακύρωσης από τον ακόλουθο μειοδότη:
ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο πρόεδρος της Επιτροπής παρέλαβε και αρίθμησε τους φακέλους των
δικαιολογητικών κατακύρωσης. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση
των φακέλων, τόσο ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, όσο και αυτών που
υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή, στην μονογραφή, αξιολόγησή και καταγραφή τους
στον ακόλουθο πίνακα:
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ΚΑΚΑΒΟΣ
Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ

1
2
3

Ποινικό Μητρώο
Φορολογική
Ενημερότητα
Ασφαλιστική
Ενημερότητα

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Πιστοποιητικά περί
4

μη πτώχευσης
(που προβλέπονται

ΝΑΙ

από τη Διακήρυξη)
Υπεύθυνες δηλώσεις
5

(που προβλέπονται

ΝΑΙ

από τη Διακήρυξη)
6
7

Νομιμοποιητικά
έγγραφα
ΓΕΜΗ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Βεβαίωση
8

Πιστοληπτικής

ΝΑΙ

Ικανότητας
ισολογισμοί 3ετίας
9

(ΑΕ) ή Ε3-Ε5 ή

ΝΑΙ

Δήλωση Φόρου (ΦΠ)
Αντίγραφα
10

συμβάσεων &
Βεβαίωση

ΝΑΙ

Αναθέτουσας Αρχής
Θεωρημένος
11 κατάλογος

ΝΑΙ

προσωπικού
12 Άδειες κυκλοφορίας

ΝΑΙ

13 ISO

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό
Επιθεώρησης
14 Εργασίας ή Υπεύθυνη

ΝΑΙ

Δήλωση ή Ένορκη
Βεβαίωση

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη τις
προσφορές καθώς επίσης και το Δημόσιο Συμφέρον
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Εισηγείται

ομόφωνα

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, όπως προκύπτει από τον
παρακάτω πίνακα:
ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ 1
ΤΜΗΜΑ 2
ΤΜΗΜΑ 3

ΠΟΣΟ ΜΕ
ΦΠΑ
63.055,45
82.230,78 €
29.601,85 €

ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

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

17/5/2021
Η Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Γεώργιος Ψωμάς

Μαρία Γρύλλια

Ελένη Αλέξη
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/846/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, 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. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 76ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση της επαρχιακής οδού Αμπελοχωρίου - Διακλάδωση
προς Ραφταναίους και για την διευθέτηση 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7280/21-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1180/21-05-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη:….
6. Την υπ’ αριθ. 63644/2904 από 13-05-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 12.400,00€ 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 ΑμπελοχωρίουΔιακλάδωση προς Ραφταναίους και για την διευθέτηση ομβρίων».
7. Την από 13-05-2021 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 των φθορών και των καθιζήσεων που παρουσιάζει το οδόστρωμα στην επαρχιακή οδό
Αμπελοχωρίου, διακλάδωση προς Ραφταναίους, που έχουν προκληθεί κυρίως από την παλαιότητα και τους
ερπυσμούς του οδοστρώματος Απαιτείται να εξυγιανθούν τα συγκεκριμένα τμήματα, για την αποκατάσταση
της ομαλής λειτουργίας του οδικού δικτύου για την ασφάλεια των κινούμενων οχημάτων, 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 Αμπελοχωρίου- Διακλάδωση προς Ραφταναίους και για την διευθέτηση
ομβρίων», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού:
12.400,00€ (με Φ.Π.Α.) …».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας
του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 12.400,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 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 Αμπελοχωρίου - Διακλάδωση προς Ραφταναίους και για την διευθέτηση ομβρίων»,
βάσει της από 13-05-2021 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 των φθορών και των καθιζήσεων που παρουσιάζει το οδόστρωμα στην επαρχιακή
οδό Αμπελοχωρίου, διακλάδωση προς Ραφταναίους, που έχουν προκληθεί κυρίως από την παλαιότητα
και τους ερπυσμούς του οδοστρώματος και ως εκ τούτου απαιτείται εξυγίανση των συγκεκριμένων
τμημάτων, για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του οδικού δικτύου και για την ασφάλεια των
κινούμενων οχημάτων, καθώς και επένδυση με σκυρόδεμα της τάφρου διευθέτησης των ομβρίων.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/847/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.
οικ. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 77ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και
εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου
(ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ.
4993/745/24-7-1975 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς
ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του
δημοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. περί ων το αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53».
6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων,
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3359/21-05-2021 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1181/21-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την
οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 18.321,46 € χωρίς Φ.Π.Α (22.718,61 € 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. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, συνολικού ποσού 22.718,61 € 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

1

2

ΑΡΙΘ.ΜΗΧΟΧΗΜ.

ΚΗΗ 6038

ΜΕ 121949

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ-ΟΧ

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ
24%

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 6 ΤΕΜ. ΣΥΝΕΜΠΟΛ
ΣΟΥΣΤΑΣ, 4 ΤΕΜ ΖΥΓΚΙΑ, 6 ΤΕΜ.
ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ- ΤΑΚΑΚΙΑ, 1 ΣΕΤ
ΖΑΜΦΟΡ, 2 ΤΕΜ. ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΑΞΟΝΑ,
2 ΤΕΜ. ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ, 1
ΤΕΜ. ΤΑΚΑΚΙ ΣΟΥΣΤΑΣ, 2 ΤΕΜ. ΠΥΡΟΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ

950,00 €

1.178,00 €

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΛΛΑΓΗ ΣΟΥΣΤΩΝΖΑΜΦΟΡ-ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ

300,00 €

372,00 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 2 ΛΟΥΡΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΣ, 1 ΛΟΥΡΙ ΔΥΝΑΜΟΥ

70,00 €

86,80 €

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΑΣΜΑ ΛΟΥΡΙΑ

300,00 €

372,00 €
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3

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ,
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ,
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 3V,
TΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ
UPS, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟ

4

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

5

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

6
7

8

ΜΕ 121953
ΚΗΗ 6015

ΜΕ 121964

2.000,00 €

2.480,00 €

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ, ΛΕΠΙΔΑ,
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

980,00 €

1.215,20 €

ΛΟΥΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ,
ΣΠΡΕΥ, ΚΟΦΤΕΣ, ΑΛΥΣΙΔΑ, ΝΑΥΛΟΝ

650,00 €

806,00 €

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 220ΑΗ,
ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ - ΛΑΔΙΟΥΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΡΟΥΛΕΜΑΝ

1.950,00 €

2.418,00 €

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΛΙΚΟ ΒΑΨΙΜΟ

1.000,00 €

1.240,00 €

5.065,46 €

6.281,17 €

ΜΕ ΕΙΔ. ΤΥΠΟΥΦΟΡΤΗΓΟΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣΛΕΠΙΔΑ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΦΥΣΟΥΝΑΚΙ
ΣΑΣΜΑΝ ΣΦΑΛΙΑΡΑΣ,ΚΕΝΤΡΙΚΑΚΙ
ΣΑΖΜΑΝ ΛΕΒΙΕ, 2 ΣΕΤ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ
VOS, ΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ,
2 ΜΑΚΤΡΑ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ,
ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΑΝΑΡΙ ΕΜΠΡΟΣ ΔΕΞΙΑ,
ΦΑΝΑΡΙ ΕΜΠΡΟΣ ΔΕΞΙΑ,
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΦΑΝΑΡΙ ΕΜΠΡΟΣ,
ΒΑΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΔΕΞΙΑ, ΒΑΣΗ
ΦΑΝΑΡΙ ΔΕΞΙΑ, ΘΩΛΟΣ ΦΑΝΑΡΙ
ΔΕΞΙΑ, ΒΑΣΗ ΑΛΑΤΙΕΡΑΣ ΠΙΣΩ ΤΑΨΙ, 5
ΛΑΔΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΦΑΡΟΥ ΚΑΡΟΤΣΑ ΚΟΜΠΛΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΖΜΑΝ, ΒΑΣΗ
ΛΕΠΙΔΑΣ, ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ-ΦΑΝΑΡΙ,
ΑΛΑΤΙΕΡΑ ΔΙΣΚΟΣ, ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΕΡΑΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ,
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΟΤΣΑΣ,
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

5.056,00 €

6.269,44 €

18.321,46 €

22.718,61 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/850/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, 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. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Επανατοποθέτηση τεσσάρων (4) αυτόνομων διατάξεων πρόσβασης ΑΜΕΑ στην
θάλασσα έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7798/24-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1184/24-05-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη:….
6. Την υπ’ αριθ. 70154/3742 από 24-05-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 19.344,00 € με το
ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000001 και τίτλο : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας
Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Επανατοποθέτηση τεσσάρων (4) αυτόνομων διατάξεων πρόσβασης
ΑΜΕΑ στην θάλασσα έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)».
7. Την από 24-05-2021 τεχνική έκθεση (τεχνικές προδιαγραφές) του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και
θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας.
Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά στις εργασίες επανατοποθέτησης
τεσσάρων (4) αυτόνομων διατάξεων πρόσβασης ΑΜΕΑ στη θάλασσα, σε παραλίες της Ηπείρου. Περιλαμβάνει
την τοποθέτηση, την συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας και των πιθανών επισκευών, κατά την διάρκεια
του καλοκαιριού, καθώς και την αποσύνδεσης το φθινόπωρο και την φύλαξη έως την επόμενη θερινή σεζόν..
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Επανατοποθέτηση τεσσάρων (4)
αυτόνομων διατάξεων πρόσβασης ΑΜΕΑ στην θάλασσα έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των
πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 19.344,00€ (με Φ.Π.Α.)
..».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας
του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 19.344,00 € 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 «Επανατοποθέτηση τεσσάρων (4) αυτόνομων
διατάξεων πρόσβασης ΑΜΕΑ στην θάλασσα έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 24-052021 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες επανατοποθέτησης
τεσσάρων (4) αυτόνομων διατάξεων πρόσβασης ΑΜΕΑ στη θάλασσα, σε παραλίες της Ηπείρου και
συγκεκριμένα τοποθέτηση, συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας και των πιθανών επισκευών κατά
την διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς και αποσύνδεση αυτών το φθινόπωρο και φύλαξη έως την επόμενη
θερινή σεζόν.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/851/24-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, 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. 69789/1179/21-05-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κόνιτσας στο ύψος του Πολεμικού
Μουσείου» αναδόχου Σταύρου Θεοδωρόπουλου ΕΔΕ, μέχρι την 12-07-2021.
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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5184/24-05-2021 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1186/24-052021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… 4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 22-9-2020 για ποσό 43.200,91 € χωρίς ΦΠΑ. 5.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η αρχική συμβατική προθεσμία λήγει στις 22-1-2021. Με την αρ.
2/86/20-1-2021 απόφαση της ΟΕ/ΠΗ δόθηκε παράταση περαίωσης του έργου μέχρι την 12-4-2021 με
αναθεώρηση 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ
530 Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 117057/8679/31.7.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη
Ηπείρου με προϋπολογισμό 122.000,00 € με ΦΠΑ. 7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Δεν έχουν γίνει πληρωμές. 8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες υποδομής του νέου
δικτύου. Επίσης έχουν εγκατασταθεί ιστοί οδοφωτισμού, έχουν εκτελεστεί ηλεκτρολογικές εργασίες και
εγκατάσταση των πίλλαρς, ενώ υπολείπονται συνδέσεις με τη ΔΕΔΔΗΕ για την ολοκλήρωση του έργου. 9.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (Α.Π.Ε.) – Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Δεν έχει συνταχθεί ΑΠΕ για το έργο.
Β. ΕΙΔΙΚΑ
1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται η ανάδοχος στην από 5-4-2021 αίτησή του για την χορήγηση της παρούσας
παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών:
Ο ανάδοχος στην από 5-4-2021 αίτησή του αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την
12-6-2021 για τους βάσιμους λόγους που αναφέρει σ΄ αυτή, ήτοι λόγω της σύνταξης και έγκρισης ΑΠΕ με
σκοπό την τακτοποίηση των αρχικών ποσοτήτων του έργου.
2.Απόψεις της Δ/νουσας Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των
εργασιών:
Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που αναφέρει ο ανάδοχος.
Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους (σύνταξη και έγκριση ΑΠΕ) η Υπηρεσία μας εισηγείται
την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 3 μήνες, ήτοι μέχρι την 12-7-2021 με
αναθεώρηση, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου…..».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κόνιτσας στο ύψος του Πολεμικού Μουσείου»
αναδόχου Σταύρου Θεοδωρόπουλου ΕΔΕ, μέχρι την 12-07-2021, 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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