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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16/27-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 71973/1205/25-05-2021 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:
Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
Β. Τα μέλη:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), μέλος
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), μέλος
Βαρέλης Δημήτριος, μέλος
Κατέρης Ιωάννης, μέλος
Καλούδης Βασίλειος, μέλος
Ζάψας Γεώργιος, μέλος
Παππάς Δημήτριος (Τάκης), μέλος
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.
71973/1205/25-05-2021 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 21-05-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-04-2021
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού προς Φροσύνη Σουλίου», προϋπολογισμού €
535.000,00 με ΦΠΑ.

2.

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης από
τον προσωρινό μειοδότη της από 05-03-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.
4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση-Βελτίωση οδού
από κόμβο Αβγού προς Σερβιανά», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.

3.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Εγκατάσταση φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης στο κτίριο της
Περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα», αναδόχου "Σ. Φασιάς Κατασκευαστική & Σία Ε.Ε."
μέχρι την 30-07-2021.

4.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου με α/α 2 «Επέκταση – αναβάθμιση ΧΥΤ
Καρβουναρίου (Β’ Φάση)», προϋπολογισμού 6.828.000,00 € με Φ.Π.Α. της Πράξης
«Επεκτάσεις Υφιστάμενων ΧΥΤ Περιφέρειας Ηπείρου και Μετατροπή σε ΧΥΤΥ» με κωδικό
ΟΠΣ 5002616 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.

5.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου με α/α 1 «Εργασίες έργου Παράκαμψης
Νικόπολης – Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας
Ηπείρου», προϋπολογισμού 15.252.000,00 € με Φ.Π.Α. της Πράξης «Παράκαμψη
Νικόπολης – Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας
Ηπείρου» με κωδικό ΟΠΣ 5050856 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 20142020».

6.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια υλικών για τον ηλεκτροφωτισμό
του Μουσείου Υδροκίνησης Ανθοχωρίου.

7.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας οδού με την 2η επαρχιακή οδό
Ιωαννίνων – Γέφυρα Πλάκας», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», μέχρι την 3112-2021.

8.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Κατασκευή πεζοδρομίου κατά μήκος της επαρχιακής οδού στα όρια της Δ.Δ.
Μπάφρας», αναδόχου «Α. ΚΡΙΚΩΝΗ-Α. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.», μέχρι την 15-09-2021.
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9.

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 69907/5389/24-05-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου».

10.

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. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας – κατασκευή τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια
οδικών τμημάτων στο Δήμο Πάργας», προϋπολογισμού € 382.000,00 με ΦΠΑ.

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

Έγκριση του από 21-05-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-05-2021
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων», προϋπολογισμού €
100.000,00 με ΦΠΑ.

2.

Έγκριση του από 26-05-2021 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 «Αποκατάσταση περιοχής Πάτερ Κοσμάς Καλεντίνης και προστασία
της επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 111.600,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

3.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αρδευτικό κάμπου Αμμότοπου θέση «Μπούφος» Δήμου Αρταίων»
αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-12-2021.

4.

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 2ης επαρχιακής οδού στα τμήματα Γέφυρα ΠλάκαςΆγναντα και Πράμαντα - Χριστοί», προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση
της Επιτροπής Διενέργειας.

5.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση του επαρχιακού
οδικού δικτύου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 650.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της
Επιτροπής Διενέργειας.

6.

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 στην θέση 'Κουρί' της επαρχιακής οδού
Γρανιτσοπούλα Ριζό Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ και
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

7.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης και διαπλάτυνσης επαρχιακής οδού από Κουτσελιό
προς Τζουμέρκα (παροχή υπηρεσιών)».

8.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, επισκευής
και συντήρησης κοινοχρήστων ποδηλάτων στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.

9.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Εργασίες συντήρησης
αντιπλημμυρικών έργων και καθαρισμός ρεμάτων στην Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού
300.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

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
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Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση 41ης επαρχιακής οδού από Παλαιοχωρίου
Συρράκου έως Προσήλιο», προϋπολογισμού 186.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της
Επιτροπής Διενέργειας.
11.

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού πρόσβασης προς τα παράλια της Ηπείρου»,
προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

12.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για βελτίωση οδικού δικτύου περιοχής Ανατολικού Ζαγορίου».

13.

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο
πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ14, στον Άξονα Προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός,
Τουρισμός και Αθλητισμός» για την πράξη: «Μουσείο ψηφιακών περιηγήσεων Ηπείρου»
και συγκρότηση Επιτροπής διερεύνησης τιμών.

14.

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο
πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ05, στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη
λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου
– Αγροτική οδοποιία».

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση
και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της από 24-05-2021 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

-4-

ΑΔΑ: ΩΥ9Υ7Λ9-Υ2Ξ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 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. 16/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/853/27-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη, 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. 71973/1205/25-05-2021 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 21-05-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-04-2021
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού προς Φροσύνη Σουλίου», προϋπολογισμού €
535.000,00 με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 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. 4/236/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η
διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού προς Φροσύνη Σουλίου», προϋπολογισμού 535.000,00
€ με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1915/08-02-2021 εισήγηση της
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την αριθμ. 13859/1584/08-02-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών
τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση
της σχετικής πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α.2017ΕΠ03000002 και
τίτλο «Αποκατάσταση – βελτίωση επαρχιακής οδού από κόμβο Εγνατίας οδού – Αγία Κυριακή – Ιερός
Χώρος Σουλίου», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του
έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
6. Την αριθμ. 8/354/09-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους των
Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 05-03-2021 κλήρωση
τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7811/24-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1197/24-052021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση το από
21-05-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 02-04-2021 για την
ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης
αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.», με προσφορά 227.879,74
€ χωρίς ΦΠΑ και μέση έκπτωση σαράντα επτά και δεκαοκτώ εκατοστά τοις εκατό (47,18 %).
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 21-05-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-04-2021 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. 137698 για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού προς Φροσύνη Σουλίου», προϋπολογισμού 535.000,00 € με
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α.2017ΕΠ03000002 και τίτλο
«Αποκατάσταση – βελτίωση επαρχιακής οδού από κόμβο Εγνατίας οδού – Αγία Κυριακή – Ιερός Χώρος
Σουλίου», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΟΔΟΚΑΤ
Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.», με προσφορά 227.879,74 € χωρίς ΦΠΑ και μέση έκπτωση σαράντα επτά και
δεκαοκτώ τοις εκατό (47,18 %).
.……………………………………………………………………………………………………………
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
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1

Ο

ΠΡΑΚΤΙΚO

Ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων Έργου με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου
κατασκευής του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΦΡΟΣΥΝΗ ΣΟΥΛΙΟΥ»
Προϋπολογισμού 535.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24,00 %)
Στα Ιωάννινα, στις 2 Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1. Γεωργία Βαρζώκα, ΠΕ Χημικών Μηχανικών στο Δήμο Ιωαννιτών, πρόεδρος
2. Βλάσιος Παπαδημητρίου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στην Περιφέρεια Ηπείρου, τακτικό μέλος
3. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στην Περιφέρεια Ηπείρου,
αναπληρωματικό μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, που συγκροτήθηκε με την
αριθ. 8/354/9-3-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου μετά από κλήρωση
μέσω του συστήματος ΜΗΜΕΔ (αρ. ταυτότητας κλήρωσης mimed-ecb-a-2-id-aa-8700-eba στις
5/3/2021), συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και
αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων, που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό
διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 26547/3079/26-2-2021 (ΑΔΑΜ:
21PROC008221044 2021-03-02) οικεία διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας η οποία έλαβε τον αριθμό
συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 137698.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν
παρόντα τρία μέλη, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 137698. Διαπιστώθηκε ότι
υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά ΠΕΝΤΕ (5) φάκελοι προσφοράς ως εξής:
Πίνακας 1 : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Α/Α
1
2
3
4
5

Επωνυμία Προσφέροντα
ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.
ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
26/03/2021 09:40:59
29/03/2021 10:02:04
29/03/2021 10:17:19
29/03/2021 10:53:12
29/03/2021 10:57:30

Στη συνέχεια η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της διακήρυξης, προέβη 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» προκειμένου να λάβουν γνώση οι
προσφέροντες.
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και
αριθμητική αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει
της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου
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ομαλότητας χρησιμοποιείται η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα
95 και 98 του ν.4412/2016. Όλες οι οικονομικές προσφορές, καταχωρηθήκαν κατά σειρά μειοδοσίας,
όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 2:
Πίνακας 2 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α
1
2

Α/Α καταθ.
187982
188530

3
4
5

188201
188308
188542

Επωνυμία Προσφέροντα
ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.

Ποσοστό
47,18%
43,00%
38,71%
28,00%
18,51%

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη, έλεγξε τα δικαιολογητικά
συμμετοχής, σύμφωνα με την παρ. 24.2 της διακήρυξης που αναφέρει ότι, ο φάκελος δικαιολογητικών
συμμετοχής, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να περιέχει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) και την εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης και διαπίστωσε την πληρότητα τους.
Στη συνέχεια, σε εφαρμογή του άρθρου 4.1ζ της διακήρυξης, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη
στον έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής. Όλες οι υποβληθείσες προσφορές
του ΠΙΝΑΚΑ 2 περιλάμβαναν εγγυητικές επιστολές ηλεκτρονικής έκδοσης, οι οποίες ελέγχθηκαν μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και διαπιστώθηκε η εγκυρότητά τους.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού διέκοψε τη συνεδρίαση. Η συνεδρίαση συνεχίστηκε την 21η Μαΐου,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στον έλεγχο των υπολοίπων στοιχείων των
φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, ήτοι του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),
ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, και τα βρήκε σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία και την οικεία διακήρυξη, με εξαίρεση το δεύτερο μειοδότη οικονομικό
φορέα «ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ».
Η αρ. πρωτ. 26547/3079/26-2-2021 Διακήρυξη, στην παράγραφο 22.Γ «Οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια» του άρθρου 22 ορίζει ότι: «Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να πληρούν
τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που ορίζονται στο άρθρο 100 του
Ν.3669/2008, καθώς όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, ανά κατηγορία και τάξη Μ.Ε.Ε.Π
αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 78 του Ν4412/2016.
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν
τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.»
Ο οικονομικός φορέας «ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» στο ΜΕΡΟΣ IV Β:
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του ΤΕΥΔ δηλώνει ότι το ανεκτέλεστο δεν υπερβαίνει τα
όρια σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.4 Ν.3669/2008, δεν αναφέρεται όμως στους λοιπές απαιτήσεις
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008, καθώς
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, ανά κατηγορία και τάξη Μ.Ε.Ε.Π αντίστοιχη με την
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 78 του Ν4412/2016, όπως ορίζει η
διακήρυξη. Ως εκ τούτου, η προσφορά του απορρίπτεται.
Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων, η Επιτροπή έκρινε παραδεκτές τις οικονομικές
προσφορές όλων των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, όπως καταγράφονται κατά σειρά
μειοδοσίας στον Πίνακα 3:
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Πίνακας 3 : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α
1

Α/Α καταθ.
187982

2
3
4

188201
188308
188542

Επωνυμία Προσφέροντα
ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσοστό
47,18%

ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.

38,71%
28,00%
18,51%

Κατόπιν των ανωτέρω και σε εφαρμογή του άρθρου 4.1η της διακήρυξης, η Επιτροπή
Διαγωνισμού ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ την ανάθεση της σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ
ΦΡΟΣΥΝΗ ΣΟΥΛΙΟΥ» προϋπολογισμού 535.000,00 € (με Φ.Π.Α) στον οικονομικό φορέα «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ο οποίος είναι προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τον Πίνακα 3, με προσφορά
227.879,74 € (συνολική δαπάνη έργου) και μέση έκπτωση σαράντα επτά και δεκαοκτώ εκατοστά τοις
εκατό (47,18 %).
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως
κατωτέρω.
Ιωάννινα, 21 Μαΐου 2021
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η πρόεδρος

Τα μέλη

Γεωργία Βαρζώκα

Βλάσιος Παπαδημητρίου

Κωνσταντίνος Γκεσούλης
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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. 16/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/854/27-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη, 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. 71973/1205/25-05-2021 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 παράτασης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης
από τον προσωρινό μειοδότη της από 05-03-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων
του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «ΣυντήρησηΒελτίωση οδού από κόμβο Αβγού προς Σερβιανά», προϋπολογισμού € 120.000,00 με
ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 12/56/30-09-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2021.
6. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου.
7. Την αριθμ. 3/168/28-01-2021 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 Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση-Βελτίωση οδού από
κόμβο Αβγού προς Σερβιανά», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1055/26-01-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα
με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 6858/683/20-01-2021 απόφαση
έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και με
δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 02.01.071.9459.04.013.01 του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021 σύμφωνα με
την με α/α 510 και αρ. πρωτ. 6105/550/20-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΘΘ7Λ9-Κ6Φ) απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 503 στο βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Ιωαννίνων.
8. Την αριθμ. 5/267/18-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος,
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως
προέκυψαν από την από 22-02-2021 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από
το ΜΗΜΕΔ.
9. Την αριθμ. 9/446/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε
το από 16-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-03-2021 ανοιχτής
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 124728 για την κατασκευή του
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση-Βελτίωση οδού από κόμβο Αβγού προς Σερβιανά»,
προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του του ΕΦ/ΚΑΕ
02.01.071.9459.04.013.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων
οικ. έτους 2021, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός
φορέας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΗΣ / ΕΔΕ», με προσφορά 51.555,30 € (με αναθεώρηση προ
ΦΠΑ) και μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα έξι και εβδομήντα τρία τοις εκατό (46,73%).
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10. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος, που
κατατέθηκε δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων (υποβλήθηκε με το αριθμ.
πρωτ. 7856/25-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 7856/2505-2021 στον φάκελο
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία επισυνάπτεται η από 24-05-2021 αίτηση του αναδόχου
και αναφέρονται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη:


Την από 5/3/20121 ανοικτή διαδικασία διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή
του έργου της ΔΤΕ/ΠΕ Ιωαννίνων «Συντήρηση-βελτίωση οδού από κόμβο Αβγού προς Σερβιανά».
 Την εισήγηση της ΔΤΕ/ΠΕ Ιωαννίνων με την οποία υποβλήθηκε προς έγκριση το από 16/3/2021 πρακτικό
της Επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός
φορέας Δ. Φάης/ΕΔΕ με προσφορά 51.555,30 € (με αναθεώρηση προ ΦΠΑ) και μέση έκπτωση 46,73%.
 Την αρ. 9/446/22-3-2021 απόφαση της ΟΕ/ΠΗ με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο Δ. Φάης/ΕΔΕ.
 Το αρ. πρωτ. 62083/6993/11-5-2021 έγγραφο της ΔΤΕ/ΠΕΙ με το οποίο ζητήθηκε από τον προσωρινό
ανάδοχο η υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της Διακήρυξης όπως αυτά δηλώθηκαν
στο ΤΕΥΔ που υποβλήθηκε από αυτόν.
 Την με αρ. πρωτ. 68916/7705/20-5-2021 αίτηση του προσωρινού αναδόχου με την οποία υπέβαλε τα
δικαιολογητικά που του ζητήθηκαν, τα οποία υπέβαλε και ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΥΔΗΣ.
 Την με αρ. πρωτ. 24-5-2021 αίτηση με την οποία ζητήθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής του
αντιγράφου ποινικού μητρώου, το οποίο έχει ζητηθεί με σχετική αίτηση του προσωρινού αναδόχου από
12-5-2021.
Εισηγούμαστε
την χορήγηση παράτασης της διαδικασίας κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου του
θέματος μέχρι την 25-6-2021. …».

11. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας, μέχρι την 25-06-2021, για την υποβολή των
δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον οικονομικό φορέα «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΗΣ / ΕΔΕ», ο
οποίος αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 124728
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση-Βελτίωση οδού από
κόμβο Αβγού προς Σερβιανά», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ, βάσει της αριθμ.
9/446/22-03-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

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. 16/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/855/27-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη, 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. 71973/1205/25-05-2021 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Εγκατάσταση φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης στο κτίριο της
Περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα», αναδόχου "Σ. Φασιάς Κατασκευαστική & Σία Ε.Ε."
μέχρι την 30-07-2021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
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. 6566/24-05-2021 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ.
1196/24-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… 6.ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε την 09-09-2020 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της εταιρείας
«Σ. Φασιάς Κατασκευαστική & Σια Ε.Ε.», για ποσό 100.275,28 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
7.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης, ήτοι η 09-12-2020. Με την αριθ. 30/1997/19-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ:ΩΙ387Λ9-ΞΛ3) εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
μέχρι 9-2-2021. Με την αριθ. 2/83/20-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου
(ΑΔΑ:6ΣΨΝ7Λ9-ΓΙΚ)εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 24-3-2021. Με την
αριθ. 13/663/27-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ:ΨΜΡΝ7Λ9ΣΔ3)εγκρίθηκε
χορήγηση
παράτασης
προθεσμίας
περαίωσης
του
έργου
μέχρι
31-5-2021.
8.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: Δεν έχει συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.
9.ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Μέχρι σήμερα, έχει πληρωθεί ο 1ος Λογαριασμός πιστοποίησης εργασιών περίπου 10% του έργου,
και έχει υποβληθεί 2ος Λογαριασμός πιστοποίησης εργασιών. 10.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι
σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 90% του έργου, ήτοι ο εξωτερικός και εσωτερικός φωτισμό αυτού, Καθώς
και αντικατάσταση λαμπτήρων σε υπάρχοντα φωτιστικά εντός του κτιρίου, όπως επίσης και η εγκατάσταση των
φωτιστικών γραφείου.
Β. ΕΙΔΙΚΑ
1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος
Ο ανάδοχος με την υπ' αρίθμ. 58316/6566/29-04-2021 αίτησή του για παράταση προθεσμίας περαίωσης των
εργασιών του έργου, επικαλείται τους εξής λόγους:
• Λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει από τα μέτρα που έχουν παρθεί από την κυβέρνηση και
ισχύουν έως και σήμερα μέχρι νεοτέρας, για την πρόληψη της εξάπλωσης της πανδημίας του covid-19, καθώς
δημιουργούνται τεχνικά, οικονομικά και διοικητικά προβλήματα (περιορισμός μεταφορά των εργαζομένων,
αριθμός εργαζομένων στο εργοτάξιο, επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας, σοβαρά προβλήματα στις προμήθειες των
υλικών, τοπικά lockdown κλπ) στην εκτέλεση του έργου.
• Λόγω μη έγκρισης του 1ου ΠΚΤΝΜΕ και του 1ου ΑΠΕ για νέες εργασίες που έχουν προκύψει.
2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας
Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους, περί των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει από τα μέτρα για
την πρόληψη της εξάπλωσης της πανδημίας του covid-19, που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου. Επίσης
βάσιμο θεωρεί τον λόγο για την έγκριση του 1ου ΠΚΤΝΜΕ και του 1ου ΑΠΕ για νέες εργασίες που έχουν προκύψει
(καλύπτρες φωτιστικών, αυτόματη έναυση και σβέση ανάλογα με την διάρκεια της ημέρας) και κρίνονται
απαραίτητες για την ορθή εκτέλεση και λειτουργία του έργου
Με απώτερο σκοπό την άρτια ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του, απαιτείται ένα εύλογο
χρονικό διάστημα, καθώς έχουν επιλεγεί τα κατάλληλα υλικά για την κατασκευή του, καθώς και να τηρηθούν τα
μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης της πανδημίας του covid-19.
Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου προτείνουμε
την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι τις 30-07-2021, η οποία και
κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του θέματος.
ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι
30.07.2021...».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης στο κτίριο της
Περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα», αναδόχου "Σ. Φασιάς Κατασκευαστική & Σία Ε.Ε." μέχρι
την 30-07-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Έχουμε
διατυπώσει τις ενστάσεις μας για την επαναλαμβανόμενη και χωρίς επαρκή αιτιολόγηση
«έγκριση αιτημάτων χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών», για έργα που
εκτελεί η Περιφέρειά μας. Είναι βέβαιο ότι γίνεται κατάχρηση του μέτρου και στις περισσότερες
των περιπτώσεων, από τους ίδιους αναδόχους. Η θετική εισήγηση έχει καταστεί βλαπτική
συνήθεια και για την Υπηρεσία που πρέπει να επανεξετάσει. Η ακολουθητέα πρακτική των
αναδόχων, της Υπηρεσίας αλλά και της Επιτροπής οδηγεί σε ακριβότερα έργα που
κατασκευάζονται εκτός χρονοδιαγράμματος και πάντοτε εκτός εποχής. Ορθώς δόθηκαν
παρατάσεις έργων στην περίοδο του lock down αλλά εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την
επιδημία του νέου κορονωϊού ως αιτίαση για νέες και είναι ανεπίτρεπτο».
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

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. 16/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/858/27-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη, 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. 71973/1205/25-05-2021 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια υλικών για τον ηλεκτροφωτισμό
του Μουσείου Υδροκίνησης Ανθοχωρίου.
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. 1944/15/20-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1194/24-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη ….
 Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 Την αρ. πρωτ. 66929/3309/18.5.2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με ποσό 24.800,00 € για την
«Προμήθεια υλικών για τον ηλεκτροφωτισμό του Μουσείου Υδροκίνησης Ανθοχωρίου».
 Ότι για τον ηλεκτροφωτισμό του Μουσείου Υδροκίνησης απαιτούνται τα παρακάτω υλικά και εργασίες:
(ΠΙΝΑΚΑΣ)
Εισηγούμαστε Την έγκριση της δαπάνης ποσού 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) της ΣΑΕΠ530 με
ΚΑ2020ΕΠ53000001 για το υποέργο: «Προμήθεια υλικών για τον ηλεκτροφωτισμό του Μουσείου
Υδροκίνησης Ανθοχωρίου».…».

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 ποσού € 24.800,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης,
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»
για την προμήθεια υλικών για τον ηλεκτροφωτισμό του Μουσείου Υδροκίνησης Ανθοχωρίου,
όπως αναλυτικά αναφέρονται στο κατωτέρω πίνακα, ως εξής:
A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Κωδικός
50001.01
50020.3x1
50021.12x2.5
50020.7x2.5
32002.06
32002.09
32002.02
32002.03
76.435.01
4913272280
75.Α100Π
4913272280
29.01045
26015.04

Περιγραφή
OLFLEX 18X2.5
ΚΑΛΩΔ. 3Χ1
OLFLEX-YOZB-110
ΚΑΛΩΔ.12x2,5 OLFLEX-YOZB-110
ΚΑΛΩΔ. 7x2,5 OLFLEX-YOZB-110
ΣΠΙΡΑΛ SI-ΒΙ 11
ΣΠΙΡΑΛ SI-ΒΙ 23
ΣΠΙΡΑΛ ΠΛΑΣΤ Φ13.5
ΣΠΙΡΑΛ ΠΛΑΣΤ Φ16
ΧΕΛ.ΟΒΑΛ 435 20cm ΜΠΡΟΝΖΕ
ΛΑΜΠΑ LED ΑΧΛΑΔΙ 8W Ε27 6400k
ΦΑΝΑΡΙ Α100 ΠΑΤΙΝΑ
ΛΑΜΠΑ LED ΑΧΛΑΔΙ 8W Ε27 6400k
ΑΠΛΙΚΑ 1Χ50 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΣΑΤΙΝΕ 01045
MLED 4.6W GU10 46ο CORE PRO PHIL

Ποσότητα
150,00
500,00
100,00
200,00
500,00
150,00
200,00
200,00
80,00
80,00
11,00
11,00
60,00
60,00
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

493101100
26015.04
26035.140
26035.181
48004.01
48004.02
48004.03
26015.04
26035.100
49303424190
452400120
452400121
4930336241501
29.01046
26015.04
99998.16

ΣΠΟΤ ΤΟΙΧΟΥ GU10 ΛΕΥΚΟ
MLED 4.6W GU10 46ο CORE PRO PHIL
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 50W BVP 83 105 PH
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 150W BV 155L
ΠΡΟΒ.ΡΙΖΟ GE 50W ΓΚΡΙ-ΜΑΥ-ΛΕΥ
ΚΑΡΦΙ ΓΙΑ ΣΠΟΤ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΑΥΡ
ΣΚΙΑΔΑ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΑ ΣΠΟΤ ΑΛΟΥΜ.
MLED 4.6W GU10 46ο CORE PRO PHIL
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 10W BVP 83 PH
ΤΑΙΝΙΑ 14.4W WW ΙΡ54 24VDC ΔΙΑΦ.ΧΡΩΜ.
ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ
ΚΑΠΑΚΙ ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
ΤΡΟΦ.ΣΤΕΓ.150W 12V LED ΑΛΟΥΜ.
ΑΠΛΙΚΑ 2Χ50 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΣΑΤΙΝΕ 01046
MLED 4.6W GU10 46ο CORE PRO PHIL
PILAR ΠΛΗΡΗΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΡΕΛΕ

5,00
5,00
12,00
1,00
14,00
14,00
14,00
14,00
30,00
25,00
26,00
26,00
5,00
3,00
6,00
1,00

.……………………………………………………………………………………………………………
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. 16/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/860/27-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη, 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. 71973/1205/25-05-2021 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 8ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή πεζοδρομίου κατά μήκος της επαρχιακής οδού στα όρια της
Δ.Δ. Μπάφρας», αναδόχου «Α. ΚΡΙΚΩΝΗ-Α. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.», μέχρι την 15-09-2021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7407/25-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1206/26-05-2021 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 27-01-2020 για ποσό 33.000,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η συμβατική
προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε είναι τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες και έληγε την 2211-2020 και με την υπ’ αριθ. 30/1996/19-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΙ387Λ9-ΞΛ3) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την
30-05-2021. 7. Με την από 17-05-2021 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης
των εργασιών του έργου, μέχρι την 15-09-2021 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8. Απαιτείται η
χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 15-09-2021 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 15-09-2021 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση
του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας. Απαιτείται παράταση προθεσμίας προκείμενου να
τοποθετηθούν οι κολώνες για το φωτισμό, αφού έχει λυθεί το θέμα με την μετατόπιση των στυλών της ΔΕΗ.
Το ανώτερο χρονικό διάστημα επαρκεί και για την ολοκλήρωση του φακέλου της εργολαβίας. Μέχρι σήμερα
έχει υλοποιηθεί το 90,00% των εργασιών του έργου. Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της
προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο λήγει την 30-05-2021 μέχρι την 15-09-2021 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 της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Κατασκευή πεζοδρομίου κατά μήκος της επαρχιακής οδού στα όρια της Δ.Δ.
Μπάφρας», αναδόχου «Α. ΚΡΙΚΩΝΗ-Α. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.», μέχρι την 15-09-2021, 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. 16/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/861/27-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη, 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. 71973/1205/25-05-2021 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 της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 69907/5389/24-05-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου
περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. πρωτ. 69907/5389/24-05-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (αντίγραφο
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1193/24-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.) περί μετάθεσης του
συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια
εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010
τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 69907/5389/24-05-2021 απόφαση του
Περιφερειάρχη Ηπείρου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου», το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως
εξής:

«……….
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση

: Κεντρ. Πλατεία (Πύρρου) 1

Ταχ. Κώδικας

: 451 21

Πληροφορίες

: Ι. Τσεπέλης

Τηλέφωνο

: 26513 64232

Fax

: 26510 87426
: i.tsepelis@php.gov.gr

E-mail

Ιωάννινα,

24 Μαΐου 2021

Αρ. Πρωτ.: 69907/5389

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
1.
2.

3.
4.
5.

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α’ 07-06-2010) «Αρμοδιότητες Περιφερειάρχη
και ιδίως τα άρθρα 1 και 2 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 67338/4993/25-07-2016 Διακήρυξη του διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
εκτέλεση του υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ».
Την από 15/06/2018 υπογεγραμμένη Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και αναδόχου Κ/ξίας, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
Το γεγονός ότι σε κάποιους από τους υπό κατασκευή Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, δεν έχουν
ολοκληρωθεί, έως σήμερα, τα έργα υποδομής.
Την από 14-05-2021 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
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6.

7.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ», όπως μας απεστάλη, με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 62500/4907/18-05-2021 σχετικό
διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Η.
Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 67358/5251/19-05-2021 σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης
Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, περί μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού των
Σ.Μ.Α.
Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1327/21-05-2021 απόφαση προέγκρισης τροποποίηση της νομικής δέσμευσης (15η
Μετάθεση του χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας
Ηπείρου, μέσω της μετάθεσης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου, κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στο σκεπτικό της ανωτέρω απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου», από
την ανάδοχο - βάσει της από 15-06-2018 σύμβασης - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT AE - ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., σύμφωνα με
τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου και την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1327/21-05-2021
διατύπωση θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, για την τροποποίηση
της νομικής δέσμευσης, μέσω της 15ης μετάθεσης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου, για τους υπό
κατασκευή Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, που δεν έχουν ολοκληρωθεί, έως σήμερα, τα έργα υποδομής
τους, έως την 31/07/2021.
Η παρούσα απόφαση υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου για έγκριση, κατά
την επόμενη συνεδρίασή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/0706-2010 τ. Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου
Αλέξανδρος Καχριμάνης

………».
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος με το εξής σκεπτικό: «Η εξέλιξη του έργου
«Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην
Περιφέρεια Ηπείρου» έχει καταστεί προβληματική μετά την 15η παράταση εργασιών. Η αιτιολόγηση της
παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου δια της «μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης
του εξοπλισμού των ΣΜΑ», όπως αναφέρει η εισήγηση, πάσχει πολλαπλά. Εξαιτίας των παρατεταμένων
καθυστερήσεων στο υποέργο της κατασκευής των Σταθμών Μεταφόρτωσης ο αποθηκευμένος από καιρού
εξοπλισμός (αυτοκίνητα, πρέσες κ.α.) φυσιολογικά έχει υποστεί φθορές και ενδεχομένως να εγερθούν
απαιτήσεις από τον ανάδοχο του έργου, λόγω της δικής μας αδυναμίας και ευθύνης να παραληφθεί
έγκαιρα και να δοκιμαστεί λειτουργικά. Ακόμα και αυτή η παράταση περαίωσης του έργου μέχρι την 31 η
Ιουλίου, που έρχεται ως «μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού» δεν εξασφαλίζει
ότι τα δυο έργα θα έχουν ολοκληρωθεί στους επόμενους δυο μήνες, καθόσον το υποέργο της κατασκευής
των ΣΜΑ έχει βαλτώσει και σύμφωνα με τον σχεδιασμό η αποπεράτωσή του επηρεάζει ευθέως το έργο
της “προμήθειας εξοπλισμού των ΣΜΑ”».
.……………………………………………………………………………………………………………
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. 16/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/862/27-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη, 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. 71973/1205/25-05-2021 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 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. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας – κατασκευή τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια
οδικών τμημάτων στο Δήμο Πάργας», προϋπολογισμού € 382.000,00 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), 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. 27/1856/27-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, και οι όροι αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας
Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πάργας για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση
βατότητας – κατασκευή τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο
Πάργας», προϋπολογισμού € 382.000,00 με ΦΠΑ. Επίσης ορίστηκαν οι εκπρόσωποι της
Περιφέρειας Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του
ΕΦ/ΚΑΕ .071.9771.01.024.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Π.Ε. Πρέβεζας (για
ποσό 283.000,00 €), βάσει της αριθ. πρωτ. 92832/3419/15-07-2020 & Α/Α 1582 απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας και τις
πιστώσεις του ΚΑ 00.6737.003 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Πάργας
(για ποσό 99.000,00 €), βάσει της αρ. πρωτ. 4.647/Α311/22-05-2020 απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάργας.
6. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 2/4/22-02-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
7. Την αριθμ. 9/483/22-03-2021 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. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας – κατασκευή
τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πάργας», προϋπολογισμού
€ 382.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. αριθμ. πρωτ.
935/12-03-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την μελέτη του έργου, όπως αυτή
συντάχθηκε ελέγχθηκε θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 12664/11-12-2020
απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάργας, βάσει της σχετικής
Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου
Πάργας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας.
Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.024.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 της Π.Ε. Πρέβεζας (για
ποσό 283.000,00 €), βάσει της με α/α 344 & αριθ.πρωτ. 6397/359/19-01-2021 απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας και τις
πιστώσεις του ΚΑ 00.6737.003 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Πάργας
(για ποσό 99.000,00 €), βάσει της αρ. πρωτ. 2.480/Α169/10-03-2021 απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάργας.
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Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος,
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας και ορίστηκαν
τα μέλη αυτής.
8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2325/26-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1208/26-05-2021 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 του διαγωνισμού αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας
«ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ» , ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση τριάντα τέσσερα και εξήντα εκατοστά
επί τοις εκατό (34,60 %) και προσφερόμενο ποσό 201.465,93 € (χωρίς ΦΠΑ).
9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 14-05-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας
για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 180106, που διενεργήθηκε την 14-05-2021 για
την κατασκευή του έργου Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας – κατασκευή τεχνικών –
σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πάργας», προϋπολογισμού € 382.000,00
με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.024.01 του προϋπολογισμού οικ.
έτους 2021 της Π.Ε. Πρέβεζας και των πιστώσεων του ΚΑ 00.6737.003 του προϋπολογισμού
οικ. έτους 2021 του Δήμου Πάργας, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και
αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, αναδεικνύεται
προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ», ο οποίος προσέφερε μέση
έκπτωση τριάντα τέσσερα και εξήντα εκατοστά επί τοις εκατό (34,60 %) και προσφερόμενο
ποσό 201.465,93 € (χωρίς ΦΠΑ).
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (1o)
Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή
του έργου:<<Βελτίωση βατότητας-κατασκευή τεχνικών-σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο
Δήμο Πάργας>>.
Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας σήμερα στις 14-5-2021,ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ οι:
1. Kωνσταντίνος Κατσιμπόκης , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,υπάλληλος της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πρέβεζας ,ως Πρόεδρος,
2. Πέτρος Βρέλλης ,Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πρέβεζας ,ως μέλος,
3. Γλυκερία Βαγγελάκη ,Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πρέβεζας ,ως μέλος
της επιτροπής διαγωνισμού που συστάθηκε με την υπ’αρ.4/483/22-3-2021(θέμα 69ο)(ΑΔΑ:ΨΡΨΔ7Λ9-Μ6Μ)
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να
προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων που
υποβλήθηκαν για τον ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την με αρ. 46098/1349/7-4-2021
διακήρυξη(ΑΔΑΜ: 21PROC008417601 2021-04-07).
Ο Πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, με χρήση
της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr, με αριθμό
συστήματος 180106.
Διαπιστώθηκε ότι υπέβαλλαν προσφορές τέσσερις (4) οικονομικοί φορείς, ως εξής (σύμφωνα με το
χρόνο υποβολής):
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Α/Α

1
2
3
4

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ

ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ
ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

10/05/2021
10/05/2021
10/05/2021
10/05/2021

07:57:33
08:48:31
09:28:50
09:29:34

Στην συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.β της διακήρυξης, η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική
αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική
Προσφορά».
Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε ο σχετικός κατάλογος
μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και αριθμητική
αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής
σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας,
χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του Ν.
4412/2016.
Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν κατά σειρά μειοδοσίας:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Ποσοστό
Α/Α
Α/Α καταθ.
Επωνυμία προσφέροντα
Έκπτωσης
1
192374
ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ
34,60 %
2
192463
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
34,51 %
191375
ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του
3
22,04 %
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4
192092
ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.
20,96 %
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά
μειοδοσίας, έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης, ήτοι την ΤΕΥΔ και την
εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε ότι:
α) όλοι οι οικονομικοί φορείς υπέβαλαν εγγυητικές επιστολές συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης του
ΤΜΕΔΕ, οι οποίες φέρουν ψηφιακή υπογραφή και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η προσκόμιση
πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 3.5.β της διακήρυξης. Η
επιτροπή διαγωνισμού διαπίστωσε την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών, μέσω της σχετικής
ιστοσελίδας του ΤΜΕΔΕ (https://validate.tmede.gr).
β) δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού για κανένα από τους διαγωνιζόμενους και συνεπώς όλες οι
προσφορές είναι παραδεκτές.
Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω «Πίνακα παραδεκτών προσφορών κατά σειρά
μειοδοσίας»:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α
1
2
3

Επωνυμία προσφέροντα

Ποσοστό
Έκπτωσης
34,60 %
34,51 %

ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του
22,04 %
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.
20,96 %
Σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, και σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.η της διακήρυξης, η
Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του έργου:<<Βελτίωση βατότηταςκατασκευή τεχνικών-σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πάργας>> στον προσωρινό
μειοδότη με την επωνυμία <<ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ >> , ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση τριάντα τέσσερα και
εξήντα εκατοστά επί τοις εκατό (34,60 %) και προσφερόμενο ποσό 201.465,93 € (χωρίς ΦΠΑ).
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται σε τέσσερις (4) σειρές.
Πρέβεζα, 14-05-2021
Η επιτροπή διαγωνισμού

Kωνσταντίνος Κατσιμπόκης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Πέτρος Βρέλλης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.

Γλυκερία Βαγγελάκη
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/863/27-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη, 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. 71973/1205/25-05-2021 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 του από 21-05-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-05-2021
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων», προϋπολογισμού €
100.000,00 με ΦΠΑ.
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 αριθμ. 11/548/09-04-2021 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 Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας –
Τρικάλων», προϋπολογισμού 100.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν
από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην
αριθμ. πρωτ. 5183/06-04-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη
μελέτη του έργου, με την αριθμ. 45187/5183/06-04-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών
τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και με δαπάνη η οποία θα
βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.04.021.01 του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 695 και αρ.
πρωτ. 19712/1799/12-02-2021 (ΑΔΑ: Ω8Ε87Λ9-5Η3) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η
οποία καταχωρήθηκε με α/α 710 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης
Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και
Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος,
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και
ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7870/24-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1209/26-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία
υποβάλλει προς έγκριση το από 21-05-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 21-05-2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΤΕ.ΚΑΤ.
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. Τ.Ε.Κ.Α.Τ. Ο.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 48,00%, συνολικό
ποσό προσφοράς προ Φ.Π.Α. 41.935,48 €.
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 21-05-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-05-2021
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. 180265 για την
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων»,
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προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ
071.9459.04.021.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους
2021, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο
μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός
φορέας «ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. Τ.Ε.Κ.Α.Τ. Ο.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης
48,00%, συνολικό ποσό προσφοράς 41.935,48 € χωρίς Φ.Π.Α.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

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 & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Η.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1

ο

ΠΡΑΚΤΙΚO

Δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή) για την επιλογή
αναδόχου κατασκευής του έργου:
«Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων»
Εκτιμώμενης αξίας 80.645,16 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 53271/6033/20-04-2021 διακήρυξη, η οποία έλαβε τον 180265/2021
αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ:21PROC008503536 2021-04-21.
Σήμερα, στις 21-05-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1.Ασπασία Γόγολου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. της Περιφέρειας Ηπείρου ως πρόεδρος
2.Γεώργιος Σταύρου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. της Περιφέρειας Ηπείρου ως μέλος
3.Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. της Περιφέρειας Ηπείρου ως μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή του ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας,
σύμφωνα με την αριθ. 11/548/09-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Η. (ΑΔΑ:
ΩΧΙΝ7Λ9-4ΣΓ), συνήλθαμε σε συνεδρίαση στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Ηπείρου, προκειμένου να προβούμε στην διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των
προσφορών των οικονομικών φορέων, που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την 17η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. (καταληκτική ημερομηνία).
Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα
όλα τα μέλη της επιτροπής, αφού έχει «παραλάβει» τον φάκελο του διαγωνισμού από τον Χειριστή της
Αναθέτουσας αρχής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για δημόσια έργα
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 180265.
Από την επισκόπηση των στοιχείων προσφορών διαπιστώθηκε ότι:


υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά έξι (6) φάκελοι προσφοράς (ως πίνακας 1)



οι προσφορές αυτές είναι σφραγισμένες, ήτοι τα πεδία στις στήλες «Προσφορά» και «Σύνολο
προσφοράς» έχουν την τιμή «Σφραγισμένες προσφορές».
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έχει κοινοποιηθεί στους προσφέροντες ο σχετικός κατάλογος συμμετεχόντων, όπως αυτός
παράχθηκε από το Υποσύστημα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Α/Α

Επωνυμία Προσφέροντα
1

Λ.ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Χρόνος Υποβολής
Προσφοράς
16/05/2021 10:38:59

2

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

17/05/2021 07:05:06

3

ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ

17/05/2021 11:09:05

4

Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.

17/05/2021 12:14:35

5

ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.

17/05/2021 13:36:31

6

ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

17/05/2021 14:36:16

Στη συνέχεια η Πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής με την χρήση των διατιθέμενων προσωπικών
κωδικών πρόσβασης συστήματος προέβησαν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και αριθμητική
αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει και της
παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.
Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ),
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν.4412/2016.
Δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος κοινοποιήθηκε και
παράλληλα αναρτήθηκε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», ο σχετικός
κατάλογος μειοδοσίας που παράχθηκε από το υποσύστημα, προκειμένου να λάβουν γνώση οι
προσφέροντες.
Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις αναγκαίες τυχόν διορθώσεις καταχωρήθηκαν στον
πίνακα 2 κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Σειρά
κατάταξης
μειοδότη

α/α
προσφοράς

Ποσό
προσφοράς
προ ΦΠΑ

Έκπτωση
%

ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και
δ.τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.
Λ.ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

193541

41.935,48€

48,00%

193448

42.705,44€

47,05%

193539

47.580,65€

41,00%

193475

53.152,80€

34,09%

5

Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΤΑΣΙΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ

193518

53.977,50€

33,07%

6

ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

193500

54.032,25€

33,00%

1
2
3
4

Επωνυμία εργοληπτικής επιχείρησης
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Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας
τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 23.2 της διακήρυξης. Σύμφωνα με
την παρ. 24.2 της διακήρυξης ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», πρέπει, επί ποινή
αποκλεισμού, να περιέχει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και την εγγύηση συμμετοχής
του άρθρου 15 της διακήρυξης.
Ακολούθως, η επιτροπή διαπίστωσε την εγκυρότητα των υποβληθεισών εγγυητικών επιστολών
μέσω της εφαρμογής ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών της ψηφιακής πλατφόρμας του ΤΜΕΔΕ
καθώς στο σύνολο τους έχουν εκδοθεί μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας του ΤΜΕΔΕ.
Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων η Ε.Δ:


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

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σειρά
κατάταξης
μειοδότη
1
2
3
4
5
6


Επωνυμία εργοληπτικής επιχείρησης

α/α
προσφοράς

Ποσό
προσφοράς
προ ΦΠΑ

Έκπτωση
%

193541

41.935,48€

48,00%

193448
193539

42.705,44€
47.580,65€

47,05%
41,00%

193475

53.152,80€

34,09%

193518
193500

53.977,50€
54.032,25€

33,07%
33,00%

ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και
δ.τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.
Λ.ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΤΑΣΙΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη

τον οικονομικό φορέα

ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.»,

«ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ

με ποσοστό έκπτωσης 48,00%, συνολικό ποσό

προσφοράς προ Φ.Π.Α. 41.935,48€ και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του έργου:
«Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων» στον εν λόγω προσωρινό μειοδότη.
Κατόπιν αυτών συντάχθηκε το παρόν πρακτικό από την Επιτροπή Διαγωνισμού εις τριπλούν
και υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ιωάννινα, 21 Μαΐου 2021
Επιτροπή Διαγωνισμού
Η Πρόεδρος

Τα μέλη

Ασπασία Γόγολου
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Γεώργιος Σταύρου
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Λάμπρος Κιτσαράς
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/864/27-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη, 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. 71973/1205/25-05-2021 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 του από 26-05-2021 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
«Αποκατάσταση περιοχής Πάτερ Κοσμάς Καλεντίνης και προστασία της επαρχιακής οδού»,
προϋπολογισμού € 111.600,00 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. 12/637/19-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία: α) εγκρίθηκε η
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση περιοχής
Πάτερ Κοσμάς Καλεντίνης και προστασία της επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 111.600,00 με
ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με
την αριθμ. πρωτ. 51501/5872/16-04-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και
εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω
υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με
απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που
αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 51512/5876/16-04-2021 εισήγηση της υπηρεσίας και β)
συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης,
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν
τα μέλη αυτής.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 7955/26-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1217/26-052021 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
«Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.)», με προσφορά € 80.100,00 (με
αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση έντεκα τοις εκατό (11,00%).
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 26-05-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που
διενεργήθηκε στις 25-05-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του
Ν. 4412/2016, βάσει της αριθμ. 55617/6299/14-05-2021 Πρόσκλησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 12/637/19-04-2021
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση περιοχής Πάτερ Κοσμάς Καλεντίνης και προστασία της επαρχιακής οδού»,
προϋπολογισμού € 111.600,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των
φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης, ήτοι των
υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.)» β) «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» και γ) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.» 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 προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα
πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.
Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού
φορέα «Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.)» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και
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προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των
δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της
σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.)», με
προσφορά € 80.100,00 (με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση έντεκα τοις εκατό
(11,00%).
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης
 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση περιοχής Πάτερ Κοσμάς Καλεντίνης και προστασία της
επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 111.600,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της της
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε. (δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.)», με προσφορά € 80.100,00 (με αναθεώρηση, χωρίς τον
Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση έντεκα τοις εκατό (11,00%) και
 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
(δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.)» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των € 80.100,00 χωρίς Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση
– αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου».
 Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του
Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση
της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με
ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα
επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης
που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη
της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική 12/637/19-04-2021
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 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
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν. 4412/2016, με αντικείμενο την
ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Αποκατάσταση περιοχής Πάτερ Κοσμάς Καλεντίνης και
προστασία της επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού 111.600,00 € (με ΦΠΑ), με κριτήριο
ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.
Στα Ιωάννινα, στις 25 Μαΐου, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. (μισή ώρα πριν την ώρα
αποσφράγισης οι υπογράφοντες:
1. Αικατερίνη Καραγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., πρόεδρος
2. Αγνή Κερομύτη, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος
3. Ιωάννης Αντωνίου, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας και έχοντας υπ’ όψη:
α) την υπ. αρίθμ. 12/637/19-04-2021 (ΑΔΑ: Ω3ΖΟ7Λ9-ΣΗ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάθεση υλοποίησης του έργου
«Αποκατάσταση περιοχής Πάτερ Κοσμάς Καλεντίνης και προστασία της επαρχιακής οδού»,
προϋπολογισμού 111.600,00 € (με ΦΠΑ), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, όπως
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 51501/5872/16-04-2021 απόφαση της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
και
β) την με

αρ. πρωτ. 55617/6299/14-05-2021 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με την

διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/16, της Δ.Τ.Ε.Π.Η., με την οποία προσκλήθηκαν τρεις (3)
οικονομικοί φορείς.
συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε στη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης,
σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μετά την επέλευση της ώρας 10:00, ο πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της
παραλαβής, κατόπιν σχετικής προειδοποίησης ολίγων λεπτών της ώρας και μέχρι την λήξη της
παραλαβής δεν κατατέθηκε στην επιτροπή κανένας φάκελος προσφοράς. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος
επικοινώνησε με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου, για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί προσφορές κατά
την αρ. πρωτ. 55617/6299/14-05-2021 πρόσκληση και έλαβε καταφατική απάντηση, οπότε η Επιτροπή
παρέλαβε τρεις (3) φακέλους προσφορών, οι οποίοι όπως διαπιστώθηκε από την Επιτροπή είχαν
κατατεθεί στο πρωτόκολλο εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την αναγραφόμενη σε κάθε φάκελο ώρα και
ημέρα άφιξης, για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
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Οι προσφορές που παραλήφθηκαν καταχωρίστηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1, και όλοι οι
φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Α/Α

Αρ. πρωτ.

2

71257/7889/25-05-2021
71259/7890/25-05-2021

Επωνυμία προσφέροντα
Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
(δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.)
ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3

71272/7893/25-05-2021

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

1

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 55617/6299/14-05-2021 πρόσκληση κάθε φάκελος προσφοράς
(προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, φάκελο δικαιολογητικών και
φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών και μονογράφηκαν τα
δικαιολογητικά σε κάθε σελίδα από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε
τις οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε
συμμετέχοντα. Ακολούθησε έλεγχος της αριθμητικής και ολόγραφης αναγραφής των ενιαίων ποσοστών
έκπτωσης. Ακολούθως, όλες οι προσφορές καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας,
αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α
1
2
3

Επωνυμία προσφέροντα
Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
(δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.)
ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.

Έκπτωση (%)
11,00
9,00
7,00

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη
σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά περιγράφονται στην με αρ. πρωτ.
55617/6299/14-05-2021 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχν. Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Σύμφωνα με την
ανωτέρω πρόσκληση ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής πρέπει να περιέχει το ΤΕΥΔ ως
προκαταρκτική απόδειξη ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν.
4412/16.
Aπό τον γενόμενο έλεγχο στα ΤΕΥΔ των προσφερόντων η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν
υπάρχουν ελλείψεις και ως εκ τούτου κατάρτισε τον κατωτέρω Πίνακα 3 με τις παραδεκτές προσφορές
κατά σειρά μειοδοσίας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α

Έκπτωση (%)

2

Επωνυμία προσφέροντα
Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
(δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.)
ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

7,00

1

11,00
9,00
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Ακολούθως η υπηρεσία κάλεσε με το αρ. πρωτ. 71257/7889/25-05-2021 έγγραφό της, τον προσωρινό
μειοδότη «Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.)» να υποβάλει τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74
καθώς και πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 76 του Ν. 4412/2016, σε
έντυπη μορφή, σε σφραγισμένο φάκελο, στην Αναθέτουσα αρχή.
Στις 26 Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρη και ώρα 09:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθαμε σε
συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν (αρ.
πρωτ. ΔΤΕΠΗ 72076/7955/26-05-2021από τον προσωρινό μειοδότη «Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (δ.τ.
ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.)».
Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν διαπίστωσε
ότι:


Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα



Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα τα δηλωθέντα στοιχεία στο
ΤΕΥΔ, καθώς και με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και της αρ. πρωτ. 55617/6299/1405-2021 Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με την διαδικασία του άρθρου 32 του Ν.
4412/16
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση

υλοποίησης του έργου: «Αποκατάσταση περιοχής Πάτερ Κοσμάς Καλεντίνης και προστασία
της επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού 111.600,00 € (με ΦΠΑ), στον οικονομικό φορέα
«Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.)», με προσφορά 80.100,00 ευρώ και
μέση τεκμαρτή έκπτωση έντεκα τοις εκατό (11,00%).
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως
κατωτέρω.
Ιωάννινα, 26 Μαΐου 2021
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο πρόεδρος

Τα μέλη

Αικατερίνη Καραγιώτη

Αγνή Κερομύτη
Ιωάννης Αντωνίου
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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. 16/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/865/27-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη, 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. 71973/1205/25-05-2021 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 3ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αρδευτικό κάμπου Αμμότοπου θέση «Μπούφος» Δήμου
Αρταίων» αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-12-2021.
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 αριθμ. πρωτ. 6538/24-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1210/26-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…5.ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε την 19-03-2019 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της
εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», με ΑΦΜ:094174767, για ποσό 409.286,04€ (χωρίς
Φ.Π.Α.).6.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίστηκε σε 18 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης, με αρχή από 19-03-2019 και λήξη στις 19-09-2020. Χορηγήθηκε 1η παράταση προθεσμίας
περαίωσης εργασιών με την υπ’ αριθ. 23/1460/10-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. μέχρι
31-12-2020. Χορηγήθηκε 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών με την υπ’ αριθ. 1/7/11-01-2021
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. μέχρι 30-04-2021.7.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ: Οι
προβλεπόμενες εργασίες έχουν εκτελεστεί σε ποσοστό 75%.
Β. ΕΙΔΙΚΑ
1. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Ο ανάδοχος στην από 29-04-2021 αίτησή του ζητά παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31-122021 και επικαλείται τους εξής λόγους:
- Δυσκολία εύρεσης συναινετικής λύσης για τις ακριβείς θέσεις τοποθέτησης των φρεατίων υδροληψίας
εντός των ιδιοκτησιών των παρόδιων οικοπέδων, καθώς άλλες φορές υπάρχει άρνηση για την κατασκευή εντός
των ιδιοκτησιών, πχ φρεάτιο Ν29 και άλλες υπαναχώρηση της προφορικής συναίνεσης για την κατασκευή
τους, με αποτέλεσμα την ανάγκη καθαιρέσεως αυτών πχ Ν17 (το πρόβλημα αυτό έχει προκύψει καθώς δεν
επιτρέπεται από το πλάτος του οδοστρώματος να γίνουν εντός του εύρους αυτού, γιατί εγκυμονείται κίνδυνος
ατυχήματος).
- Εξαιτίας των παραπάνω προβλημάτων ήταν αδύνατη η κατασκευή και λειτουργία της νέας αντλητικής
διάταξης πριν την έναρξη της φετινής αρδευτικής περιόδου αφού η υφιστάμενη πρέπει να βρίσκεται σε
λειτουργία.
- Η αναγκαιότητα σύνταξης – έγκρισης 1ου ΑΠΕ, προκειμένου να ενσωματωθούν οι αυξομειώσεις
ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών οφειλόμενες σε κατασκευαστικές απαιτήσεις του έργου και να
περιληφθεί σε αυτόν η τιμολόγηση νέων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ασφαλή και έντεχνη
ολοκλήρωση του έργου.
2. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και εισηγείται τη
χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-12-2021 μετά της νομίμου
αναθεωρήσεως.
Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Για τους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου προτείνουμε την
χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι 31-12-2021, η οποία και
κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάμενης εργολαβίας.
ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με
αναθεώρηση μέχρι 31-12-2021 .…».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
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Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αρδευτικό κάμπου Αμμότοπου θέση «Μπούφος» Δήμου Αρταίων»
αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-12-2021, 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 κορονωϊού ως αιτίαση για νέες και είναι ανεπίτρεπτο».
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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. 16/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/866/27-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη, 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.
71973/1205/25-05-2021 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 4ο
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 2ης επαρχιακής οδού στα τμήματα Γέφυρα ΠλάκαςΆγναντα και Πράμαντα - Χριστοί», προϋπολογισμού 250.000,00 € 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 163473/2410-2017 (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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα

(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 7974/26-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1211/2605-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα
εξής:

«… Έχοντας υπόψη:
Το Ν. 4412/16 ‘’Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ), άρθρο 32, όπως ισχύει
2. Την υπ’ αριθ. 72321/3965/26-05-2021 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 250.000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001 και με τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο : «Άμεση αποκατάσταση 2ης επαρχιακής οδού στα τμήματα
Γέφυρα Πλάκας- Άγναντα και Πράμαντα - Χριστοί»).
3. 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.
4. Τα από 26-05-2021 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από
την Υπηρεσία μας, με την υπ’ αριθ. 72432/7978/26-05-2021 απόφαση, της Δ/νσης τεχνικών Έργων Π.Ε.
Ιωαννίνων
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 στην 2ης επαρχιακή οδό στα τμήματα Γέφυρα Πλάκας- Άγναντα και Πράμαντα
– Χριστοί λόγω του ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές καθιζήσεις που είναι επικίνδυνες για την ασφαλή
κυκλοφορία των οχημάτων και των επιβαινόντων στον πιο κύριο άξονα της περιοχής των
Τζουμέρκων.
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 2ης επαρχιακής οδού στα τμήματα Γέφυρα
Πλάκας- Άγναντα και Πράμαντα - Χριστοί».
2. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης.
3. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για την υλοποίηση του έργου: «Άμεση
αποκατάσταση 2ης επαρχιακής οδού στα τμήματα Γέφυρα Πλάκας- Άγναντα και Πράμαντα - Χριστοί»,
προϋπολογισμού 250.000,00€ (με Φ.Π.Α.), αποτελούμενη από τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά
μέλη:
1.
Ιωάννης Μάμαλης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι.,
πρόεδρος
2.
Κωνσταντίνος Γκεσούλης Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι., τακτικό μέλος
3.
Κωνσταντίνος Μπότης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι., τακτικό μέλος
1.

4.

Χριστόφορος Μπάγκας

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι.,

αναπληρ. μέλος
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5.
6.

Περικλής Βούρδας
Κωνσταντίνος Έξαρχος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι.,
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι.,

αναπληρ. μέλος
αναπληρ. μέλος

…».
6. Ότι 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 Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση
2ης επαρχιακής οδού στα τμήματα Γέφυρα Πλάκας- Άγναντα και Πράμαντα - Χριστοί»,
προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε,
ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ 72432/7978/26-05-2021 απόφαση
έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων 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. 7974/26-05-2021 (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 Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση 2ης
επαρχιακής οδού στα τμήματα Γέφυρα Πλάκας- Άγναντα και Πράμαντα - Χριστοί»,
προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Ιωάννης Μάμαλης

Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος

2.

Κωνσταντίνος Γκεσούλης

Πολιτικός Μηχανικός

3.

Κωνσταντίνος Μπότης

Πολιτικός Μηχανικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Χριστόφορος Μπάγκας

Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Προέδρου

2.

Περικλής Βούρδας

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

3.

Κωνσταντίνος Έξαρχος

Πολιτικός 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

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. 16/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/868/27-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη, 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.
71973/1205/25-05-2021 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 6ο
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 στην θέση 'Κουρί' της επαρχιακής οδού
Γρανιτσοπούλα Ριζό Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού 40.000,00 € 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 163473/2410-2017 (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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 8020/26-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1216/2605-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα
εξής:
«… Έχοντας υπόψη:


Το Ν. 4412/16 ‘’Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ), άρθρο 32 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 Την υπ΄ αριθ. 60792/2698/10.05.2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκριση διάθεσης πίστωσης
40.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με ΚΑ 2018ΕΠ53000001
Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου
Υποέργο: «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης στην θέση 'Κουρί ' της επαρχιακής οδού Γρανιτσοπούλα
Ριζό Δήμου Ζίτσας».
 Την αριθμ. πρωτ 306/001-2021 απόφαση Γενικού Γραμματέα πολιτικής Προστασίας με την οποία ο Δήμος
Ζίτσας κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως 8 Ιουλίου 2021.
 Τα από 18-05-2021 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από
την Υπηρεσία μας, με την υπ’ αριθ. 61235/6883 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 της επαρχιακής οδού Γρανιτσοπούλα–Ριζό στην θέση «Κουρί» κοντά στον
οικισμό Γρανιτσοπούλας όπου εκδηλώθηκε μεγάλη κατολίσθηση κατάντι της οδού λόγω των έντονων
βροχοπτώσεων του μήνα φεβρουαρίου 2021 θέτοντας σε κίνδυνο την βατότητα και την ασφάλεια της
κυκλοφορίας καθώς η διέλευση των οχημάτων διεξάγεται στο περιορισμένο εναπομείναν πλάτος του
οδοστρώματος.
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 στην θέση 'Κουρί ' της
επαρχιακής οδού Γρανιτσοπούλα- Ριζό Δήμου Ζίτσας».
2. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης.
3. Την Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού με την διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32,παρ 2γ,του Ν4412/16 για την υλοποίηση του έργου: «Άμεση
αποκατάσταση κατολίσθησης στην θέση 'Κουρί ' της επαρχιακής οδού Γρανιτσοπούλα- Ριζό Δήμου Ζίτσας»
προϋπολογισμού 40.000€ (με ΦΠΑ) αποτελούμενη από τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:
1.
Σιώμο Γεώργιο
Τοπογράφο μηχανικό ΠΕ στην ΔΤΕ/ΠΕΙ,
πρόεδρο
2.
Αρκομάνη Ιωάννη
Πολιτικό μηχανικό ΠΕ στην ΔΤΕ/ΠΕΙ, τακτικό
μέλος
3.
Κατσάνο Ιωάννη
Πολιτικό μηχανικό ΠΕ στην ΔΤΕ/ΠΕΙ, τακτικό
μέλος
4.
5.
6.

Μάμαλη Ιωάννη
Τσιούμπος Δημήτριος
Γόγολου Ασπασία

Πολιτικό μηχανικό στην ΔΤΕ/ΠΕΙ αναπλ. Πρόεδρο
Πολιτικό μηχανικό στην ΔΤΕ/ΠΗ αναπλ. Μέλος
πολιτικό μηχανικός στην ΔΤΕ/ΠΕΙ, αναπλ. Μέλος
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…».
6. Ότι 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 Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση
αποκατάσταση κατολίσθησης στην θέση 'Κουρί' της επαρχιακής οδού Γρανιτσοπούλα Ριζό
Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ 61235/6883/18-05-2021
απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων 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. 8020/26-05-2021 (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 Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση
κατολίσθησης στην θέση 'Κουρί' της επαρχιακής οδού Γρανιτσοπούλα Ριζό Δήμου Ζίτσας»,
προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Γεώργιος Σιώμος

Τοπογράφος Μηχανικός, Πρόεδρος

2.

Ιωάννης Αρκομάνης

Πολιτικός Μηχανικός

3.

Ιωάννης Κατσάνος

Πολιτικός Μηχανικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Ιωάννης Μάμαλης

Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Προέδρου

2.

Δημήτριος Τσιούμπος

Πολιτικός Μηχανικός

3.

Ασπασία Γόγολου

Πολιτικός 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
-49-

ΑΔΑ: ΩΥ9Υ7Λ9-Υ2Ξ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 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. 16/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/869/27-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη, 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. 71973/1205/25-05-2021 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 7ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Εργασίες αποκατάστασης και διαπλάτυνσης επαρχιακής οδού από Κουτσελιό προς Τζουμέρκα
(παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7973/26-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1213/26-05-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη:….
6. Την υπ’ αριθ. 72328/3968 από 26-05-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το
ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου
Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Εργασίες αποκατάστασης και διαπλάτυνσης επαρχιακής οδού από
Κουτσελιό προς Τζουμέρκα (παροχή υπηρεσιών)».
7. Την από 26-05-2021 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά χωματουργικές εργασίες και κατασκευή
ξυλότυπου για την διαπλάτυνση τμημάτων του Επαρχιακού οδικού δικτύου από Κουτσελιό προς Τζουμέρκα.
Συγκεκριμένα αφορά την κατασκευή λεπτότοιχων αντιστήριξης και οπλισμένων επιχωμάτων για την
δημιουργία πεζοδρομίου στα όρια του Κουτσελιού, καθώς και χωματουργικές εργασίες για την βελτίωση των
πρανών του Επαρχιακού δικτύου.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης και
διαπλάτυνσης επαρχιακής οδού από Κουτσελιό προς Τζουμέρκα (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των
πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.).…».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης και διαπλάτυνσης
επαρχιακής οδού από Κουτσελιό προς Τζουμέρκα (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 26-05-2021
τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε χωματουργικές εργασίες και
κατασκευή ξυλότυπου για την διαπλάτυνση τμημάτων του Επαρχιακού οδικού δικτύου από Κουτσελιό
προς Τζουμέρκα ήτοι κατασκευή λεπτότοιχων αντιστήριξης και οπλισμένων επιχωμάτων για την
δημιουργία πεζοδρομίου στα όρια του Κουτσελιού και βελτίωση των πρανών του επαρχιακού δικτύου.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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. 16/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/870/27-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη, 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. 71973/1205/25-05-2021 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 8ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, επισκευής και
συντήρησης κοινοχρήστων ποδηλάτων στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
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 του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8636/26-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1215/26-052021, στον φάκελο 2021 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«… Στο πλαίσιο του έργου Sustainable Urban Mobility in MED PORT cities» με ακρωνύμιο SUMPORT , η Π.Ε
Θεσπρωτίας λειτουργεί Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων στην πόλη της Ηγουμενίτσας, το οποίο
περιλαμβάνει τρεις (3) σταθμούς ποδηλάτων με έξι θέσεις ποδηλάτων σε κάθε σταθμό , με στέγαστρα ,
διαθέτουμε δε στους χρήστες 15 ( δεκαπέντε ) ποδήλατα και στους 3 σταθμούς .
Κρίνεται αναγκαίο η λήψη Παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ,επισκευής και συντήρησης των ποδηλάτων από
εξειδικευμένο Πάροχο Υπηρεσιών διαχείρισης λειτουργίας και συντήρησης για όλο το σύστημα προκειμένου
αυτό να είναι ασφαλές και αποτελεσματικό , προς όφελος της Π.Ε Θεσπρωτίας και των χρηστών ποδηλατών.
Το ύψος της δαπάνης της εν λόγω Υπηρεσίας για υποστήριξη 15 ποδηλάτων έως 31-12-2022 ( 19 μήνες) ,
ανέρχεται ενδεικτικά σε €.13.110,00, συν ΦΠΑ 24% € 3.146,40 , συνολικά δε €16.256,4 και θα καλυφθεί
από τον ΦΟΡΕΑ 072 και ΚΑΕ : 0899.01 κατά € 5.989,2 για το οικονομικό έτος 2021 ( 7 μήνες ) και κατά
€ 10.256,2 για το οικονομικό έτος 2022 ( 12 μήνες ) .
Η Παροχή της ως άνω Υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις
Η Υπηρεσία κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV)
: 501 11 000 -6 Υπηρεσίες διαχείρισης ,επισκευής και συντήρησης στόλου οχημάτων .
ΛΕΙΤ ΟΥΡ ΓΙ Α Σ Υ ΣΤ ΗΜ ΑΤ Ο Σ
Ο Πάροχος θα παρέχει τις υπηρεσίες που διασφαλίζουν τη λειτουργία του συστήματος με τη δέουσα προσοχή
και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών αναλαμβάνει δε τις παρακάτω την
υποχρεώσεις :
1.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
1. Να συντηρεί τα ποδήλατα τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ακόμη κι αν δεν παρουσιάζουν βλάβη,
τόσο στον χώρο των Σταθμών, όσο και σε ειδικό χώρο που θα διαθέτει, όταν η επί τόπου συντήρηση και
επισκευή είναι αδύνατη.
Στην άνω τακτική συντήρηση περιλαμβάνονται οι κάτωθι εργασίες:
i.έλεγχος φρένων, φώτων και πίεσης ελαστικών
ii.λίπανση αλυσίδας και συρματόσχοινων
2. Να καθαρίζει τα Ποδήλατα μία φορά την εβδομάδα, και πάντοτε μετά από βροχή ή χιονόπτωση, ώστε να
αποφευχθούν φαινόμενα οξείδωσης.
3. Ο πάροχος και επειδή η εγγύηση για την καλή λειτουργία των ποδηλάτων έχει λήξει
από την
Εταιρεία που η Π.Ε Θεσπρωτίας τα προμηθεύτηκε στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου SUMPORT ,
αναλαμβάνει την υποχρέωση για την αντικατάσταση κάθε απαραιτήτου εξαρτήματος που θα υποστεί βλάβη
και θα καθιστά το ποδήλατο μη λειτουργικό .
ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
1. Να παρακολουθεί την πληρότητα των Σταθμών, με στόχο τη διαρκή διαθεσιμότητα των ποδηλάτων και
θέσεων κλειδώματος/σταθμεύσεως μέσω της ανακατανομής Ποδηλάτων μεταξύ Σταθμών. Γι’ αυτό τον σκοπό
η Περιφέρεια θα παράσχει στον Πάροχο πρόσβαση στην πλατφόρμα διαχείρισης του Συστήματος
2. Να έχει άρει την κατάσταση «Ανισορροπίας» το αργότερο εντός τριάντα (30) λεπτών από την εμφάνισή
της. Αν το Σύστημα παραμείνει σε κατάσταση «Ανισορροπίας» πέραν των τριάντα (30) λεπτών θεωρείται ότι
βρίσκεται σε «κρίσιμη» κατάσταση και επιβάλλονται αναλόγως στον Διαχειριστή ποινικές ρήτρες, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στο σχετικό Κεφάλαιο της παρούσας.
3. Η άνω υποχρέωση ανακατανομής ποδηλάτων και άρσης της κατάστασης «Ανισορροπίας» δεν ισχύει στις
περιπτώσεις υπερχρήσης και υποχρήσης του Συστήματος. Ειδικότερα, το Σύστημα θεωρείται ότι βρίσκεται σε
κατάσταση υπερχρήσης όταν χρησιμοποιείται ταυτόχρονα άνω του 80% του στόλου των ποδηλάτων, ενώ σε
κατάσταση υποχρήσης κατά τις ώρες από 7.00 μ.μ. έως 7.00 π.μ. (επόμενη ημέρα).
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
1. να αναλάβει την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης του συστήματος για δώδεκα (12) μήνες από την εκκίνηση
λειτουργίας του, μέσω συμβολαίου με ασφαλιστική εταιρεία
2. το πρόγραμμα της ασφάλισης θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να παρέχεται ασφάλιση των ποδηλάτων έναντι
αστικής ευθύνης.
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3. το αντικείμενο της κάλυψης θα περιλαμβάνει αστική ευθύνη προς τρίτους για σωματικές βλάβες και υλικές
ζημιές που θα προκληθούν από αμέλεια του ασφαλιζόμενου από τη χρήση του ποδηλάτου.
4. για σωματικές βλάβες η ελάχιστη αποζημίωση θα είναι 30.000 €,
5. για υλικές ζημιές ανά συμβάν θα είναι 15.000 €.
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
1. Να παρέχει τηλεφωνική εξυπηρέτηση στους Χρήστες, σχετικά με πιθανές βλάβες ή άλλα περιστατικά, επί
καθημερινής βάσεως (συμπεριλαμβανομένων Σ/Κ και αργιών), από 8.00 π.μ. έως 7.00 μ.μ.. Ο Πάροχος θα
ανταποκρίνεται άμεσα στις κλήσεις και συγκεκριμένα θα απαντά σε αυτές εντός δεκαπέντε δευτερολέπτων
(15΄΄).
2. Σε περίπτωση αναφοράς ατυχήματος, βλάβης ή περιστατικού ανωτέρας βίας που εμποδίζει τον Χρήστη
να επιστρέψει το ποδήλατο σε θέση σταθμεύσεως / κλειδώματος, ο Διαχειριστής υποχρεούται να παραλάβει
το ποδήλατο από το σημείο του περιστατικού.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ
1. Να ενημερώνει, κατά το α’ πενθήμερο κάθε μήνα, την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας για τις
περιπτώσεις χρεώσεων που δεν πληρώθηκαν λόγω ανεπάρκειας της Κάρτας Πληρωμής ή του Ηλεκτρονικού
Πορτοφολιού κατά τον προηγούμενο μήνα.
2. Να ενημερώνει άμεσα (εντός το πολύ 2 ημερών) , για περιπτώσεις κλοπών ή βανδαλισμών, ζημιών των
εγκαταστάσεων του Συστήματος, να παρέχει σχετικά τεκμήρια (φωτογραφίες ή άλλα, όπου υπάρχουν) και να
αιτείται την αντικατάσταση των υλικών, εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων που υπέστησαν βλάβη.
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ
1. Να τιμολογεί απευθείας τους Χρήστες – Συνδρομητές για τις συνδρομές του, τα τέλη χρήσεως των
Ποδηλάτων και τυχόν λοιπές χρεώσεις από καθυστερημένη επιστροφή ή μη επιστροφή Ποδηλάτου,
εκδίδοντας τα νόμιμα παραστατικά .
2. Το ύψος των τελών είναι αυτό που καθορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος. Ο
Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τυχόν αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική που θα αποφασίζει
η Π.Ε Θεσπρωτίας .
3. Να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με κάθε εμπλεκόμενο φορέα (τράπεζα, Δ.Ο.Υ., κ.λπ),
προκειμένου να είναι δυνατή η πληρωμή των άνω τελών και χρεώσεων με τους τρόπους που περιγράφονται
στον Κανονισμό (μέσω Internet, μέσω τραπεζικού λογαριασμού κλπ )
4. Να αποδίδει στην Π.Ε Θεσπρωτίας το σύνολο των εσόδων του Συστήματος
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
Ο Πάροχος θα αντικαθιστά ποδήλατα για τα οποία έχει εισπράξει το ποσό της εγγύησης.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Η Π.Ε αναλαμβάνει την υποχρέωση:
1. Να ενημερώνει τον Πάροχο σε περίπτωση μεταβολών των τελών χρήσης
2. Να συνδράμει τον Πάροχο με οτιδήποτε απαιτείται για τη βέλτιστη λειτουργία του Συστήματος και,
ειδικότερα, να της παρέχει όλα τα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την έγκαιρη και σωστή λειτουργία
του
3. Να παρέχει στον Πάροχο πρόσβαση στο λογισμικό και εξοπλισμό του Συστήματος, προκειμένου η
τελευταία να μπορεί να διαθέτει την απαιτούμενη ενημέρωση, σε πραγματικό χρόνο, για τη διαθεσιμότητα
ποδηλάτων, την «ανισορροπία» του Συστήματος, την πορεία των συνδρομών / χρεώσεων, τις περιπτώσεις μη
επιστροφής ή καθυστερημένης επιστροφής ποδηλάτου, την αναφορά παραπόνων, συμβάντων, ερωτημάτων
και εν γένει προβλημάτων του Συστήματος κ.λπ.
4. Να απαγορεύει την πρόσβαση και διαχείριση του λογισμικού και του Συστήματος σε τρίτα πρόσωπα ή σε
μη εξουσιοδοτημένους εγγράφως συνεργάτες τού Παρόχου .
5. Να διατηρεί σε άριστη κατάσταση λειτουργίας όλες τις εγκαταστάσεις ρευματοδότησης που είναι
συνδεδεμένες με τους Σταθμούς του Συστήματος (π.χ. καλωδιώσεις, ηλεκτρικό ρεύμα, κλπ) και να επεμβαίνει
άμεσα για την αποκατάστασή τους σε περίπτωση βλάβης τους
6. Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας για τον ορθό συντονισμό προς επίτευξη της ορθής
λειτουργίας του Συστήματος
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ
1. θα αποδίδει στην Π.Ε το 100% των εσόδων του Συστήματος, μειωμένων κατά το ποσό των Εγγυήσεων (το
οποίο θα καταβάλλεται από τον Πάροχο
εξ ολοκλήρου για την αντικατάσταση μη επιστραφέντων
ποδηλάτων).
2. δεν θα έχει οποιαδήποτε οικονομική απαίτηση σε τυχόν έσοδα του συστήματος από τη χρήση του ως μέσο
προβολής και διαφήμισης.
3. θα εισπράττει απευθείας από τους Χρήστες – Συνδρομητές σύμφωνα με τα τέλη και τις χρεώσεις που
καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος, εκδίδοντας τα νόμιμα παραστατικά.
4. η εκκαθάριση του οικονομικού ανταλλάγματος θα γίνεται σε τριμηνιαία βάση και συγκεκριμένα για κάθε
προηγούμενο τρίμηνο, η εκκαθάριση θα πραγματοποιείται εντός του πρώτου πενθημέρου του αμέσως
επόμενου τριμήνου.
5. για την εκκαθάριση ο Πάροχος υποχρεούται να παραδίδει στην Π.Ε αναλυτική κατάσταση των
ακαθαρίστων εσόδων του Συστήματος, όπως προκύπτουν από το λογισμικό.
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6. η εν λόγω κατάσταση, μετά τον έλεγχό της από την αρμόδια υπηρεσία θα αποτελεί την πιστοποίηση για
την απόδοση στην Π.Ε των εσόδων του Συστήματος που απομένουν μετά τον υπολογισμό των ανωτέρω.
7. να αποδίδει στην Π.Ε τα άνω έσοδα του Συστήματος εντός πέντε (5) ημερών από την εκκαθάριση του
οικονομικού ανταλλάγματος.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. Η Υπηρεσία, όπως περιγράφεται παραπάνω, θα παρέχεται από τον Πάροχο 365 ημέρες το χρόνο, από τις
7.00 το πρωί έως τις 19.00, το απόγευμα.
2. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από την Π.Ε – με πρότερη ειδοποίηση τουλάχιστον
3 εργασίμων ημερών –τη μη παροχή της υπηρεσίας ανακατανομής των ποδηλάτων και μόνο, και έως 7 ημέρες
(όχι συνεχόμενες, αλλά με χρονική απόσταση μεταξύ τους) κατά τη διάρκεια της συμβάσεως. Η άσκηση του
δικαιώματος αυτού προϋποθέτει τη ρητή έγκριση της Π.Ε. Κατά τις ημέρες αυτές, ισχύουν στο ακέραιο οι
λοιπές υποχρεώσεις για τον Πάροχο .
ΑΜΟ ΙΒ Η ΥΠ ΗΡ ΕΣ ΙΩΝ
Με βάση την διαθεσιμότητα σύστημα 15 (δέκα πέντε ) ποδηλάτων ο πάροχος θα αμειφθεί για όλες τις
παραπάνω περιγραφόμενες υπηρεσίες του με 46,00 ευρώ , ανά ποδήλατο ανά μήνα του ΦΠΑ μη
συμπεριλαμβανομένου , ήτοι 690,00 ευρώ για τα 15 ποδήλατα ανά μήνα ,ήτοι 13.110,00 ευρώ για 19 μήνες
χωρίς Φ.Π.Α , ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΕ ΓΙΑ ΤΑ 15 ΠΟΔΗΛΑΤΑ για 19 μήνες , 16.256,40 ΕΥΡΩ του ΦΠΑ
συμπεριλαμβανομένου ( Δέκα έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά ).
Η αμοιβή θα καταβάλλεται ανά δίμηνο , ήτοι 1.711,20 ευρώ ανά δίμηνο.
Παρακαλούμε για την έγκριση της παρακάτω δαπάνης: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
(ΠΙΝΑΚΑΣ) …».
7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, δήλωσε
ότι απέχει από τη λήψη απόφασης.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού 16.256,40 με ΦΠΑ, για την παροχή υπηρεσιών
διαχείρισης, επισκευής και συντήρησης κοινοχρήστων ποδηλάτων στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, στα πλαίσια
υλοποίησης από την Π.Ε. Θεσπρωτίας, του έργου «Sustainable Urban Mobility in MED PORT cities» με
ακρωνύμιο «SUMPORT» του διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
INTERREG MED 2014-2020, τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος του ΕΦ 072 και Κ.Α.Ε.
0899.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021 για ποσό € 5.989,20 καθώς και τη
δέσμευση των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2022 (πολυετής
δέσμευση υποχρέωσης), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄), για ποσό 10.256,20 € με ΦΠΑ, όπως αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Αριθμός

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

15

ΤΕΜΑΧΙΑ
(ΠΟΔΗΛΑΤΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ 15
ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
(€)/ ΜΉΝΑ

ΔΑΠΑΝΗ (€)

690,00

690,00 Χ 19
μήνες 13.110,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ :
ΦΠΑ 24 % :

13.110,00
3.146,40

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ :

16.256,40

.……………………………………………………………………………………………………………
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. 16/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/872/27-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη, 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. 71973/1205/25-05-2021 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 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 41ης επαρχιακής οδού από Παλαιοχωρίου
Συρράκου έως Προσήλιο», προϋπολογισμού 186.000,00 € 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
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Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 8057/27-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1221/27-05-2021 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
41η επαρχιακή οδό από Παλαιοχωρίου Συρράκου έως Προσήλιο εκδηλώθηκαν κατολισθήσεις τα προϊόντα
των οποίων έφραξαν υπάρχοντα φρεάτια εισόδου , τεχνικά κλπ. Αποτέλεσμα αυτών είναι η ανεξέλεγκτη
απορροή των όμβριων, τα οποία αφού δεν απομακρύνονται γρήγορα και σωστά, προκαλούν ‘ νεροφαγιές’
κατάντη της οδού και κατ’ επέκταση του ποδαρικού αυτής που κινδυνεύει με ολίσθηση – ανατροπή. Όλα
τα παραπάνω καθιστούν τη διέλευση των κατοίκων δύσκολη και επικίνδυνη ταυτόχρονα. Απαιτείται
άμεσα η αποκατάσταση των παραπάνω φθορών με την απομάκρυνση των προϊόντων των κατολισθήσεων,
ώστε η οδός να κυκλοφορείται με ασφάλεια. Σημειώνεται ότι η εν λόγω περιοχή από όπου διέρχεται η
επαρχιακή οδός έχει κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, ενώ μετά από
αυτοψία ειδικών ( γεωλόγων- γεωτεχνικών) επιβάλλατε η έναρξη των εργασιών άμεσα, στη φάση αυτή
που έχει επέλθει κάποια ισορροπία και πριν τις φθινοπωρινές βροχοπτώσεις.
3. Στη συνέχεια των παραπάνω το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα
συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ. : 72430/7977/27-05-2021 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 41ης
επαρχιακής οδού από Παλαιοχωρίου Συρράκου έως Προσήλιο » του έργου : « Αποκατάσταση επαρχιακής
οδού προς Συρράκο, Καλαρρύτες στη θέση Μαυρολάγκαδο » της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α
2017ΕΠ03000004, προϋπολογισμού 186.000,00 €.
Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος
αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:
α)
Αλεξίου Καλλιόπη
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
ως πρόεδρος
β)
Ασπασία Γόγολου
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
ως μέλος
γ)
Άννα Μπάσιου
Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας
ως μέλος
Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:
α)
Νικόλαο Κολιό
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
β)
Δημήτριο Τσιούμπο
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
γ)
Κωνσταντίνο Ζάννη
Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.
1.

…».
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6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος,
τοποθετήθηκε ως εξής: «Έχουμε εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία μας για την εκτέλεση
έργων με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016. Εκτιμούμε ότι το συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε να είχε προγραμματισθεί,
όμως συμφωνούμε λόγω της σοβαρότητας και του επείγοντος της εκτέλεσής του».
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση 41ης επαρχιακής οδού από Παλαιοχωρίου Συρράκου έως
Προσήλιο», προϋπολογισμού 186.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου
όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ 72430/7977/2705-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίνει τη δαπάνη και
τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030
Ηπείρου με Κ.Α 2017ΕΠ03000004 και τίτλο «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς
Συρράκο, Καλαρρύτες στη θέση Μαυρολάγκαδο» 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. 8057/27-05-2021 (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 υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση 41ης επαρχιακής οδού από Παλαιοχωρίου Συρράκου έως
Προσήλιο», προϋπολογισμού 186.000,00 € 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.

Καλλιόπη Αλεξίου

Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος

2.

Ασπασία Γόγολου

Πολιτικός Μηχανικός

3.

Άννα Μπάσιου

Τοπογράφος Μηχανικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Νικόλαος Κολιός

Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Προέδρου

2.

Δημήτριος Τσιούμπος

Πολιτικός Μηχανικός

3.

Κωνσταντίνος Ζάννης

Τοπογράφος Μηχανικός

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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. 16/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/873/27-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη, 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. 71973/1205/25-05-2021 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 11ο
Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού πρόσβασης προς τα παράλια της Ηπείρου»,
προϋπολογισμού 140.000,00 € 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. 8060/27-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1223/27-05-2021 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 και το
οδικό δίκτυο των παράλιων της Ηπείρου, είχαν σαν αποτέλεσμα να εκδηλωθούν μεγάλες φθορές σε αυτό.
Εκδηλώθηκαν έντονες καθιζήσεις – ρηγματώσεις που καθιστούν τη διέλευση των κατοίκων δύσκολη και
επικίνδυνη ταυτόχρονα. Ενόψει δε της θερινής περιόδου που αναμένεται η κίνηση να αυξηθεί κατακόρυφα,
απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση των παραπάνω φθορών προς αποφυγή ατυχημάτων.
3. Στη συνέχεια των παραπάνω το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα
συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ. : 73120/8058/27-05-2021 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 : « Βελτίωση οδού πρόσβασης προς
τα παράλια της Ηπείρου » του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού
140.000,00 €.
Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος
αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:
α)
Μαρινέλλα Μπλιθικιώτη
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
ως πρόεδρος
β)
Κατερίνα Καραγιώτη
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
ως μέλος
γ)
Λάμπρο Κιτσαρά
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας
ως μέλος
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.
1.

…».
6. Ότι 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 Ηπείρου «Βελτίωση οδού πρόσβασης προς τα παράλια της Ηπείρου»,
προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως
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συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ 73120/8058/27-052021 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 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. 8060/27-05-2021 (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 υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Βελτίωση οδού πρόσβασης προς τα παράλια της Ηπείρου», προϋπολογισμού
140.000,00 € 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.

Μαρινέλα Μπλιθικιώτη

Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος

2.

Αικατερίνη Καραγιώτη

Πολιτικός Μηχανικός

3.

Λάμπρος Κιτσαράς

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. 16/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/874/27-05-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη, 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. 71973/1205/25-05-2021 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 12ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για βελτίωση οδικού δικτύου περιοχής Ανατολικού Ζαγορίου».
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. 8059/27-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1222/27-05-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:….
1. Ότι, μετά τις έντονες και σε μεγάλη διάρκεια βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν σε όλη τη διάρκεια του
χειμώνα, σε πολλά σημεία του επαρχιακού δικτύου περιοχής Ανατολικού Ζαγορίου εκδηλώθηκαν
αποκολλήσεις των πρανών κυρίως κατάντη, σα συνέπεια της ανεξέλεγκτης ροής των όμβριων υδάτων, με
αποτέλεσμα η οδός να κινδυνεύει με ανατροπή. Απαιτείται άμεσα η αντιστήριξή της με τοιχία κυρίως από
συρματοκιβώτια προκειμένου να αποφευχθεί η ολίσθηση του ποδαρικού της, που θα οδηγούσε σε κατάρρευση
της ίδιας και να συνεχίζει να κυκλοφορείται με ασφάλεια.
2. Την με αριθμ. : 73083/4097/27-05-2021 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 : «Προμήθεια υλικών για βελτίωση οδικού δικτύου περιοχής Ανατολικού
Ζαγορίου».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Προμήθεια υλικών για βελτίωση
οδικού δικτύου περιοχής Ανατολικού Ζαγορίου» 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 «Προμήθεια υλικών για βελτίωση οδικού δικτύου
περιοχής Ανατολικού Ζαγορίου», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, σε πολλά σημεία του
επαρχιακού δικτύου περιοχής Ανατολικού Ζαγορίου, μετά τις έντονες και σε μεγάλη διάρκεια
βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, εκδηλώθηκαν αποκολλήσεις των πρανών
κυρίως κατάντη, σαν συνέπεια της ανεξέλεγκτης ροής των όμβριων υδάτων, με αποτέλεσμα η οδός να
κινδυνεύει με ανατροπή και ως εκ τούτου να απαιτείται άμεσα η αντιστήριξή της με τοιχία, κυρίως από
συρματοκιβώτια, προκειμένου να αποφευχθεί η ολίσθηση του ποδαρικού της, που θα οδηγούσε σε
κατάρρευση της ίδιας, και να συνεχίζει να κυκλοφορείται με ασφάλεια.
.……………………………………………………………………………………………………………
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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