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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή 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.
90969/1432/23-06-2021 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:
Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
Β. Τα μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
Πότσης Οδυσσέας, μέλος
Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), μέλος
Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), μέλος
Βαρέλης Δημήτριος, μέλος
Κατέρης Ιωάννης, μέλος
Καλούδης Βασίλειος, μέλος
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8. Ζάψας Γεώργιος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, μέλος
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 1096/140/13-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.
Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. 90969/1432/2306-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης των
Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής
(www.php.gov.gr).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, συζήτησε και
αποφάσισε για τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω, ως εξής:
1.

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

2.

Έγκριση του από 04-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-06-2021 ανοιχτής
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Βελτίωση οδού Περάνθη - Κομπότι», προϋπολογισμού € 1.310.000,00 με ΦΠΑ.

3.

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής
δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την εκπόνηση της μελέτης της
Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αποκατάστασης του βυζαντινού μνημείου Ι.Ν. Παρηγορήτισσας
Άρτας», προεκτιμώμενης αμοιβής € 299.911,46 με ΦΠΑ.

4.

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής
δημόσιας σύμβασης μελέτης άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την εκπόνηση της μελέτης της
Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων»,
προεκτιμώμενης αμοιβής € 2.300.970,59 με ΦΠΑ.

5.

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
«Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση λυόμενου κοντέινερ για τις ανάγκες του Γενικού
Νοσοκομείου Πρέβεζας
στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του
COVID-19»,
προϋπολογισμού € 43.400,00 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 Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Καναλίων Σκουληκαριάς», προϋπολογισμού € 74.400,00 με
ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

7.

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Αμφιθέας - Λογγάδων», προϋπολογισμού €
74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

8.

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Βελτίωση στην οδό Χρυσοβίτσα – Σίτσαινα», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ και
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

9.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση κτιρίου Αναγνωστοπουλείου Σχολής (Α’ φάση)», αναδόχου «Γεώργιος
Ντάτσης και Σία Ε.Ε.», μέχρι την 20-09-2021.

10.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Συντήρηση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ελληνικό» αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΑΝΑΚΗ, μέχρι την 31-12-2021.

11.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποπεράτωση εργασιών διαμόρφωσης περιοχής Αναδασμού Ριαχόβου», αναδόχου
«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-10-2021.

12.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Ηλεκτροφωτισμός τμημάτων της Ε.Ο. Αρχαγγέλου - Νεράιδας στις θέσεις Σκεπαστό, Εκκλησιές και
Κορώνη και της 1ης επαρχιακής οδού στο τμήμα Άγιος Θωμάς - Άγιοι Απόστολοι Πρέβεζας»,
αναδόχου Ηρακλή Νικολακόπουλου ΕΔΕ, μέχρι την 12-10-2021.
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13.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση βλαβών και βελτίωσης οδικής λειτουργίας υφιστάμενων γεφυρών της Π.Ε
Ιωαννίνων-Διαπλάτυνση γέφυρας Πραμάντων» αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε»,
μέχρι την 31-12-2021.

14.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Επέκταση χώρου στάθμευσης οχημάτων και περίφραξης αρχαιολογικού χώρου της
Δωδώνης», αναδόχου «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. ΜΠΙΜΠΟΣ», μέχρι την 31-08-2021.

15.

Έγκριση παράτασης της διάρκειας της σύμβασης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση Ι.Ν Αγίας Τριάδος Ροδοτοπίου Δήμου Ζίτσας – Συντήρηση – στερέωση
αγιογραφιών και τέμπλου».

16.

Έγκριση Τοπογραφικών εργασιών (Τοπογραφικό δίκτυο – Αποτυπώσεις) της μελέτης της
Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας με Εγνατία οδό (Τμήμα
Παραμυθιά - Μεσοπόταμος)», με ανάδοχο τα συνεργαζόμενα Γραφεία Μελετών: «"ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ
Ε.Ε."/ "DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε."/ "ΚΑΣΤΩΡ Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ"/ "Σ.Σ.Ε. & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε."/ "ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ"/
"ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ"/ "ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ"»

17.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο της
ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο κατασκευής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή αποχετευτικών
αγωγών (δίκτυα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης) και αντλιοστασίων στα όρια του Δήμου
Πρέβεζας».

18.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετατόπιση στύλου υφιστάμενου δικτύου της
ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο κατασκευής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση ΕΟ Άρτας –
Καρδίτσας από Πηγές έως όρια Ηπείρου».

19.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την συντήρηση της γέφυρας μπέλεϋ Γρανίτσας Ιωαννίνων».

20.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Προμήθεια οπλισμένων τσιμεντοσωλήνων για την συντήρηση του οδικού δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου».

21.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Κοπή και απομάκρυνση επικίνδυνων δέντρων και καθαρισμός υδραυλάκων στην περιοχή
Χρυσόρραχης (παροχή υπηρεσιών)».

22.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Καθαρισμός επαρχιακού οδικού δικτύου και υδραυλάκων στην περιοχή Καλπακίου (παροχή
υπηρεσιών)».

23.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου,
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Πάργας για την υλοποίηση του έργου
«Προμήθεια υλικών για τον τεχνικό φωτισμό στο νησάκι Παναγιάς του Δ.Δ. Πάργας»,
προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

24.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου
και του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος
χώρου στο “Πέρα Γεφύρι” της Σκάλας Βραδέτου», προϋπολογισμού 32.000,00 € με ΦΠΑ, ορισμός
εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης.

25.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετατόπιση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, για την κατασκευή
του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού ΚοκκινόχωμαΔελβινακόπουλο-Σπήλαιο».

26.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετατόπιση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, για την κατασκευή
του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδικής λειτουργίας τμήματος του οδικού δικτύου ΕλεούσαΚρύα (Ν. Ιωαννίνων).

27.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)».

28.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Καθαρισμός προσβάσεων προς παραλίες Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)».
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29.

Έγκριση του Πρακτικού 1ο/31-05-2021 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για το
υποέργο με Α/Α 1 «Προμήθεια διπλοκάμπινων ημιφορτηγών και επιβατηγών οχημάτων για την
Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου», της Πράξης «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και
ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» με κωδικό
ΟΠΣ 5032676 στο Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με ΚΑ 2019ΕΠ01810001.

30.

Έγκριση του Πρακτικού 1ο/16-06-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών (μελανιών και toner για fax και
εκτυπωτές), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το
έτος 2021 προϋπολογισμού € 18.600,00 με Φ.Π.Α.

31.

Έγκριση παραχώρησης χρήσης έκτασης καθώς και των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΚΤΕΟ
Κακαβιάς που βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Συνοριακού Σταθμού Κακαβιάς, στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τη λειτουργία Συνοριακού Σταθμού
Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.

32.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση ανακοίνωσης για την Προδημοσίευση
της 3ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο υπομέτρο 6.1 "Εγκατάσταση Νέων
γεωργών" του ΠΑΑ 2020-2021 για την Περιφέρεια Ηπείρου.

33.

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη των εκτός κανονικού
ωραρίου αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων (Πρόσθετα Τέλη) για το Β’ εξάμηνο του έτους 2021
των κτηνιάτρων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.

34.

Έγκριση τροποποιημένων πινάκων δρομολογίων συμβάσεων και ονομαστικών καταστάσεων ΕΜΔ
& Επιδομάτων άρθρου 3 (50025/26-09-2018 ΚΥΑ) μεταφοράς μαθητών Β/θμιας εκπαίδευσης,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για την συμμετοχή τους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2021.

35.

Έγκριση συμπληρωματικών ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών με
Ε.Μ.Δ., χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, του άρθρου 2 Κεφάλαιο Α της υπ΄ αριθ. 50025/2609-2018 ΚΥΑ.

36.

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

37.

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

38.

Έγκριση παράτασης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
«Customer Intelligence for Innovative Tourism Ecosystems» με ακρωνύμιο «CI-NOVATEC», του
Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE - ITALY 2014-2020».

39.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης του
Περιφερειακού Συμβουλίου, που αφορά στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του
έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 2η): «Επείγουσα Μελέτη Αντιπλημμυρικών έργων χειμάρρου περιοχής
Μπούση Άρτας», Δ.Ε. Αρταίων, Δ. Αρταίων Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου, με φορέα υλοποίησης
την Περιφέρεια Ηπείρου.

40.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή Τελών χρήσης Μηχανημάτων Έργου
έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου.

41.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην
διοργάνωση δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας της πρώην Κοινότητας Καλαρρυτών.

42.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην
διοργάνωση της θεατρικής παράστασης «ΒΑΚΧΕΣ» του Ευριπίδη.

43.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε.
Ιωαννίνων στην διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «4οι Διεθνείς Αγώνες Ioannina Boxing Cup
“King Pyrros”».

44.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε.
Ιωαννίνων στην διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης, με τον Αθλητικό Όμιλο Ιωαννίνων,
προπονητικού καμπ στην Κόνιτσα Ιωαννίνων με την επωνυμία “Elite Handball Academy”.

45.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην
διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «10ο Zagori Mountain running».
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46.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην
διαδικτυακή έκθεση ΙΜΤΜ 2021.

47.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας σε πρόγραμμα
προβολής της Ηπείρου του Ε.Ο.Τ. Ρουμανίας.

48.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας σε πρόγραμμα
προβολής της Ηπείρου του Ε.Ο.Τ. Ιταλίας.

49.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην
διαδικτυακή καμπάνια HERMES EXPO.

50.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση επίσκεψης Γερμανών επιχειρηματιών
στην Ήπειρο.

51.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου
στο περιοδικό TRAVEL in GREECE.

52.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου
στον τουριστικό οδηγό TRAVEL Θεσσαλονίκης.

53.

Έγκριση του από 18-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-06-2021 ανοιχτής
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας
«Βελτίωση βατότητας οδού από οικισμό «Αλώνι – Χιώνι» Καταρράκτη έως Ορειβατικό Καταφύγιο
Καταρράκτη», προϋπολογισμού € 1.120.000,00 με ΦΠΑ.

54.

Έγκριση του από 22-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-06-2021 ανοιχτής
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας
«Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού
€ 220.000,00 με ΦΠΑ.

55.

Έγκριση του από 10-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-06-2021 ανοιχτής
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση –
βελτίωση – επέκταση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 40.000,00
με ΦΠΑ.

56.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός –
προστασία πρανών υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας», αναδόχου «Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.», μέχρι την 30-08-2021.

57.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση
μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό περιμετρικής τάφρου ιχθυοτροφείου στην περιοχή
Ψαθοτοπίου».

58.

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 82089/3877/Φ.300.09 ΜΙΜΟ απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου
με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα
καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της
Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις
λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για
αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».

59.

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

60.

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/15-06-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης)
της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια
μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, των Δ/νσεων
Εκπαίδευσης Ν. Άρτας και του ΚΕΣΥ Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού € 65.400,00 με Φ.Π.Α. και
κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

61.

Απόφαση για την άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 84/2021 απόφασης του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

62.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Συντήρηση πρασίνου επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους 2021
(παροχή υπηρεσιών)».

63.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Άμεση κατασκευή αναχώματος προς αποφυγή πλημμυρών από τον ποταμό Λούρο περιοχή
Φιλιππιάδας (παροχή υπηρεσιών)».
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64.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετατόπιση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, για την κατασκευή
του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας - Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς
Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)».

65.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων που
υπηρετούν στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε παιδικές κατασκηνώσεις.

66.

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

67.

Έγκριση του Πρακτικού Νο1/10-06-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής/τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους
δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης
του Δάκου Ελιάς, για το έτος 2021, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 81.675,62 με ΦΠΑ.

68.

Έγκριση του Πρακτικού Νο1/21-05-2021 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των
δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα
πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 στην
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 16.601,49 με ΦΠΑ και απόφαση επί της
από 31-05-2021 ένστασης κατά του Πρακτικού.

69.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποψιλώσεις, απομάκρυνση φυτικών, κοπή δέντρων κ.λ.π. στον Ιστορικό Χώρο Σουλίου και της
Κιάφας (παροχή υπηρεσιών)».

70.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Προμήθεια και φύτευση φυτών στους τρεις κόμβους Πλαταριάς επί της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας –
Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)».

71.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Κοπή χόρτων και κλάδεμα δέντρων τα οποία εμποδίζουν την ορατότητα στην εθνική οδό Νεοχώρι
- Παραμυθιά - Γλυκή έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)».

72.

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 22-04-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός
αλιευτικού καταφυγίου Μύτικα Δ. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 2.875.000 με ΦΠΑ.

73.

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

74.

Έγκριση του από 17-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-06-2021 ανοιχτής
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση
βατότητας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ζηρού αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού €
69.000,00 με ΦΠΑ.

75.

Έγκριση του από 22-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-06-2021 ανοιχτής
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση
καταπτώσεων - αντιστηρίξεις - βελτίωση βατότητας και ασφάλειας στην 5η Ε.Ο.», προϋπολογισμού
€ 70.000,00 με ΦΠΑ.

76.

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών
αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.

77.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2021
(παροχή υπηρεσιών)».

78.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Καθαρισμός παραλιακής οδού στην περιοχή Καναλίου Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)».

79.

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
«Συλλογή στοιχείων για την σύνταξη μελέτης διαμόρφωσης κόμβου επί της παραλιακής οδού στη
θέση Λούτσα», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
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80.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα περιοχής Καρυώτι Θεσπρωτίας (παροχή
υπηρεσιών)».

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 σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου
και του Δήμου Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή Α’ και Β’ παιδικού σταθμού Δήμου
Κόνιτσας», προϋπολογισμού 98.981,80 € με ΦΠΑ και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της σύμβασης.

2.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου
και του Δήμου Κόνιτσας για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη οριοθέτησης ποταμού Αώου και
αρχιτεκτονική ανάπλαση παρόχθιας περιοχής Κοινότητας Κόνιτσας», προϋπολογισμού
1.208.460,69 € με ΦΠΑ και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
σύμβασης.

3.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Αμάραντο – Λουτρά Αμαράντου», αναδόχου
«ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΔΑΜ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-09-2021.

4.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού περιοχής Μπουραζανίου και κατασκευή υδραυλικού
τεχνικού προστασίας» αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.», μέχρι την
30-11-2021.

5.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στα Λουτρά Καβασίλων», αναδόχου τεχνικής εταιρείας
«R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», μέχρι την 30-11-2021.

6.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκδοση
του βιβλίου με τίτλο «Φιλιάτες – Ιστορικά και Λαογραφικά στοιχεία» του Γεωργίου Κώτση.

7.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταπολέμηση ψύλλων στην Π.Ε. Ιωαννίνων, για
το έτος 2021.

8.

Έγκριση του Πρακτικού 1ο/24-06-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2021 προϋπολογισμού € 24.800,00 με Φ.Π.Α.

9.

Έγκριση άσκησης ανταίτησης λογοδοσίας ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου του άρθρου 66.12.2
της από 21-07-2017 Σύμβασης Σύμπραξης της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου
«Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».

10.

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

11.

Έγκριση του από 18-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-06-2021 ανοιχτής
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας
«Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού
€ 300.000,00 με ΦΠΑ.

12.

Έγκριση του από 23-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-06-2021 ανοιχτής
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας
«Καθαρισμός – άρση προσχώσεων στους ποταμούς Κομποτέικο και Άννινο», προϋπολογισμού €
118.000,00 με ΦΠΑ.

13.

Συμμόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής με την αριθμ. 934,935/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών, μετά από προσφυγές κατά της αριθμ. 8/392/09-03-2021 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής.

14.

Έγκριση του από 24-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-06-2021 ανοιχτής
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας
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«Ασφαλτοστρώσεις - κατασκευές τεχνικών στην Ε.Ο.19 Αρχάγγελος – Νεράιδα», προϋπολογισμού
€ 68.968,89 με ΦΠΑ.
15.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Προμήθεια πινακίδων σήμανσης για ορεινά μονοπάτια».

16.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Μεταφορά υλικών από τον χώρο του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού στα Ιωάννινα».

17.

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

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της από 11-06-2021 συνεδρίασης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/959/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 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
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 19-03-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας –
Πατρών έως όρια Ηπείρου», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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. 12/56/30-09-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2021.
6. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου.
7. Την αριθμ. 4/241/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η
διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Πατρών έως όρια Ηπείρου», προϋπολογισμού
300.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1950/09-02-2021 εισήγηση
της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 17037/1949/09-022021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου,
σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9771.01.031.01, του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 491 και αρ. πρωτ.
6074/532/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΩΤΚΘ7Λ9-ΟΔΙ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία
καταχωρήθηκε με α/α 485 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού
Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
8. Την αριθμ. 8/353/09-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους των
Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 26-02-2021 κλήρωση
τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ.
9. Την αριθμ. 11/545/09-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από
19-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-03-2021 ανοιχτής διαδικασίας για την
σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 137699 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Πατρών έως όρια Ηπείρου», προϋπολογισμού € 300.000,00με ΦΠΑ, σε
βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9771.01.031.01, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε
ο οικονομικός φορέας «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», με προσφορά € 123.684,17 χωρίς Φ.Π.Α και μέση
τεκμαρτή έκπτωση σαράντα οχτώ και ογδόντα οκτώ τοις εκατό (48,88 %).
10.

Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9365/17-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1388/17-062021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 1406-2021 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από
έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, εισηγείται την ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα
«ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», με προσφορά € 123.684,17 χωρίς Φ.Π.Α και μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα
οχτώ και ογδόντα οκτώ τοις εκατό (48,88 %).

11.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος
αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του στη σχετική, αριθμ. 8/353/09-03-2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, όπου είχε επισημάνει τα εξής: «Με την ευκαιρία της Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας
του διαγωνισμού κατασκευής του έργου επισημαίνουμε την ανάγκη να συμπληρωθεί η παρέμβαση
στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα της εθνικής οδού με κάθετη και οριζόντια σήμανση, όπως και με
κατάλληλο φωτισμό, μετά την διασταύρωση για Μεγάρχη – Φωτεινό, προς την πόλη της Άρτας.
Πρόκειται για επικίνδυνο τμήμα όπου θρηνήσαμε θύματα και είχαμε αναφορές αυτοκινητιστικών
ατυχημάτων οφειλόμενα στην υπάρχουσα κατάσταση του οδικού τμήματος. Η αρμοδιότητα της
ευθύνης μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας να ξεπεραστεί με την σύναψη προγραμματικής σύμβασης των
μερών και να αρθεί αυτή η χρόνια εκκρεμότητα ελλιπούς ασφάλειας κίνησης διερχομένων οχημάτων
και πεζών στην περιοχή».
Αποφασίζει ομόφωνα
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Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 14-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-03-2021 ανοιχτής
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 137699 για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Πατρών έως όρια Ηπείρου», προϋπολογισμού €
300.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9771.01.031.01, του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων
στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό
φορέα «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», με προσφορά € 123.684,17 χωρίς Φ.Π.Α και μέση τεκμαρτή έκπτωση
σαράντα οχτώ και ογδόντα οκτώ τοις εκατό (48,88 %).
Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος


Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 137699, που διενεργήθηκε στις 19-03-2021, για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Πατρών έως όρια Ηπείρου»,
προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9771.01.031.01,
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021,
στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», με προσφορά € 123.684,17 χωρίς Φ.Π.Α
και μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα οχτώ και ογδόντα οκτώ τοις εκατό (48,88 %), σύμφωνα με το από
19-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 11/545/09-04-2021
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 14-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και
εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων
στοιχείων στο ΤΕΥΔ και



Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», και την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 123.684,17 χωρίς
Φ.Π.Α., με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9771.01.031.01, του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 491
και αρ. πρωτ. 6074/532/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΩΤΚΘ7Λ9-ΟΔΙ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία
καταχωρήθηκε με α/α 485 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού
Περιφέρειας Ηπείρου.

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

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
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2ο ΠΡΑΚΤΙΚO
Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «
ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε» του έργου:
«»Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Πατρών έως όρια Ηπείρου
προϋπολογισμού 300.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).
Στα Ιωάννινα, στις 14-06-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Περιφέρειας Ηπείρου, Πρόεδρος
2. Άννα Αθανασίου, Γεωπόνος ΠΕΔήμου Ιωαννιτών, μέλος
3. Στέργιος Γιαννούλης, Χημικός Μηχανικός ΠΕ Δήμου Μετσόβου, μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με το
αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης με ταυτότητα κλήρωσης:mimed-ecb-a-2-id-aa-8791eba-2021-02-26

και την με αριθ. οικ.29075/3301/3-3-2021 απόφαση

της

Οικονομικής

Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και έχοντας υπόψη:
1.

Την με αριθ. 11/545/09-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΙΝ7Λ9-4ΣΓ) απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 19-03-2021 1ο πρακτικό της
Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του
από 15-03-2021 ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
2.

Το με αριθ. πρωτ. 71167/7885/25-5-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Η. με το οποίο κλήθηκε

ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2 –
23.10 της διακήρυξης προς έλεγχο.
3.

Τα από 03/06/2021 ηλεκτρονικά υποβληθέντα δικαιολογητικά στο χώρο «Συνημμένα

Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών και τα από 04/03/2021 υποβληθέντα με αριθμό
πρωτοκόλλου 79690/8678/4-6-2021 πρωτότυπα δικαιολογητικά.
συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του
προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της σύμβασης.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε τη νόμιμη και εμπρόθεσμη υποβολή των
δικαιολογητικών, προέβη στον έλεγχό τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 της Διακήρυξης
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και την ισχύουσα νομοθεσία, έχοντας υπόψη και την παράγραφο 23.2 της διακήρυξης σύμφωνα
με την οποία «το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως
ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά
την υποβολή των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2. (α έως δ) και κατά τη σύναψη της
σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2. (ε) της παρούσας».
Από τον γενόμενο έλεγχο, η Επιτροπή Διαγωνισμού έκρινε πως προσκομίσθηκαν ορθά
τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν με το σχετικό έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Η.
Έτσι, η Επιτροπή Διαγωνισμού καταλήγει πως:
Ι. Τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ είναι αληθή.
ΙΙ. Από τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης.
ΙΙΙ.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως
Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης

του έργου: «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Πατρών έως όρια Ηπείρου» στον προσωρινό ανάδοχο
οικονομικό φορέα με την επωνυμία « ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε».
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις πενταπλούν (5) και υπογράφεται από την Επιτροπή
ως κατωτέρω.
Ιωάννινα, 14 Ιουνίου 2021

Η Επιτροπή Διαγωνισμού
Ο Πρόεδρος

Τακτικό Μέλος

Τακτικό Μέλος

Αρκομάνης Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Αθανασίου Άννα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Γιαννούλης Στέργιος
Χημικός 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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/960/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση του από 04-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-06-2021
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Περάνθη - Κομπότι», προϋπολογισμού €
1.310.000,00 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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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 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. 10/507/31-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:
Α) Για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Περάνθη Κομπότι», συνολικού προϋπολογισμού € 1.310.000,00 με ΦΠΑ, εγκρίθηκε η δαπάνη και η
διάθεση πίστωσης ποσού € 710.000,00 με ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της
ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», ενώ η υπόλοιπη δαπάνη,
ποσού € 600.000,00 με ΦΠΑ, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.050.01
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, σύμφωνα
με την με α/α 672 και αρ. πρωτ. 19693/1788/12-02-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΜΦ7Λ9-Τ0Θ) απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 699 στο βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου
Β) 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 του θέματος, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν
από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην
αριθμ. πρωτ. 4720/29-03-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη
μελέτη του έργου, με την αριθμ. 41357/4719/29-03-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών
τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων
του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.050.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Ιωαννίνων οικ. έτους 2021 (για ποσό € 600.000,00 με ΦΠΑ) και του έργου της ΣΑΕΠ 530 με
Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (για ποσό € 710.000,00 με ΦΠΑ). Επίσης
εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και
Γ) 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. 9546/22-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1421/22-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία
υποβάλλει προς έγκριση το από 04-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 04-06-2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΕΓΝΑΤΙΑ
Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με προσφορά 617.569,49 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) και μέση τεκμαρτή έκπτωση
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σαράντα ένα και πενήντα τέσσερα τοις εκατό (41,54 %).
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 04-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-06-2021
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. 180358 για την
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Περάνθη - Κομπότι»,
συνολικού προϋπολογισμού € 1.310.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ
071.9771.01.050.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους
2021 (για ποσό € 600.000,00 με ΦΠΑ) και του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001
και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου
Περιφέρειας Ηπείρου» (για ποσό € 710.000,00 με ΦΠΑ), το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα
απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο,
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με
προσφορά € 617.569,49 (χωρίς Φ.Π.Α) και μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα ένα και πενήντα
τέσσερα τοις εκατό (41,54 %).
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

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
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΈΡΓΟ: Βελτίωση οδού Περάνθη - Κομπότι
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.310.000,00 €

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚO (1

ο

)

Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου:
«Βελτίωση οδού Περάνθη - Κομπότι»
προϋπολογισμού 1.310.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
Στα Ιωάννινα, στις 04 - 06 -2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1. Γεώργιος Σταύρου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./ Π.Η., αναπληρωτής Προέδρου
2. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι., μέλος
3. Αικατερίνη Καραγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./ Π.Η., μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 10/507/31-03-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου,
συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και
αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων, που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό
διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 45695/5238/06-05-2021 (ΑΔΑΜ:
21PROC008561717 2021-05-06, ΑΔΑ: 6ΜΤΗ7Λ9-ΗΝΕ) προκήρυξη της με αριθμό (ΑΔΑΜ:
21PROC008561836 2021-05-06) διακήρυξης.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν
παρόντα όλα τα μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του
διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό
συστήματος 180358.
Διαπιστώθηκε ότι υπέβαλλαν προσφορές ηλεκτρονικά, πέντε (5) οικονομικοί φορείς σύμφωνα
με τον ακόλουθο πίνακα Ι:
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Α/Α
1

Επωνυμία Προσφέροντα
ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ

Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
28/05/2021 12:16:36
30/05/2021 22:33:53

3

ΚΞΙΑ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

4

ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

31/05/2021 09:48:34

5

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

31/05/2021 10:02:42

2

31/05/2021 09:02:31

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 4.1β της διακήρυξης, η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική
αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική
Προσφορά».
Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», αναρτήθηκε ο σχετικός
κατάλογος μειοδοσίας προκειμένου να λάβουν γνώση οι συμμετέχοντες.
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και
αριθμητική αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης,
βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή
του ελέγχου ομαλότητας χρησιμοποιείται η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν.4412/2016.
Όλες οι προσφορές καταχωρήθηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη
μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας ΙΙ).
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α
1

Α/Α καταθ.
194923

2

195503

3

195577

4

194826

5

193517

Επωνυμία Προσφέροντα
ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
ΚΞΙΑ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.
ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ

Ποσό προ
ΦΠΑ
617.569,49

Ποσοστό
41,54 %

620.645,87

41,25 %

623.192,93

41,01 %

691.521,10

34,54 %

834.596,78

21,00 %

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

Α/Α
1

Α/Α καταθ.
194923

2

195503

3

195577

4

194826

5

193517

Επωνυμία Προσφέροντα
ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
ΚΞΙΑ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.
ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ

Ποσό προ
ΦΠΑ
617.569,49

Ποσοστό
41,54 %

620.645,87

41,25 %

623.192,93

41,01 %

691.521,10

34,54 %

834.596,78

21,00 %

Κατόπιν των ανωτέρω και σε εφαρμογή του άρθρου 4.1 η της διακήρυξης, η Επιτροπή Διαγωνισμού
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ την ανάθεση της σύμβασης του έργου, «Βελτίωση οδού Περάνθη - Κομπότι»
προϋπολογισμού 1.056.451,61 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) στον πρώτο μειοδότη σύμφωνα με τον πίνακα ΙΙΙ,
τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με προσφορά 617.569,49 ευρώ (χωρίς
Φ.Π.Α) και μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα ένα και πενήντα τέσσερα τοις εκατό (41,54 %).
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται σε τετραπλούν (4) από την Επιτροπή
Διαγωνισμού και υποβάλλεται ως ηλεκτρονικό αρχείο στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Ιωάννινα,

04 Ιουνίου 2021

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο πρόεδρος
Γεώργιος Σταύρου

Τα μέλη

Λάμπρος Κιτσαράς

Αικατερίνη Καραγιώτη
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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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/964/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 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 προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Καναλίων Σκουληκαριάς»,
προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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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. 9258/16-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1365/16-06-2021 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 πολύ χαμηλές θερμοκρασίες με τον έντονο παγετό και τη συνεχή ρίψη αλατιού στην ευρύτερη περιοχή
του οροπεδίου των Καναλίων Σκουληκάριας είχε σαν αποτέλεσμα το θρυμματισμό της ασφάλτου στην
οδό πρόσβασης, με συνέπεια η καθημερινή διέλευση από τους κτηνοτρόφος της περιοχής, να καθίσταται
δύσκολη και επικίνδυνη ταυτόχρονα. Απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση στη βατότητα της οδού ενόψει
της θερινής περιόδου, λόγω των μετακινούμενων κτηνοτρόφων που θα εγκατασταθούν στην περιοχή και
που οι θερμοκρασίες (άνοδος) θα επιτρέπουν την εκτέλεση των εργασιών.
3. Στη συνέχεια των παραπάνω το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα
συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ. : 86221/9180/15-06-2021 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 : « Αποκατάσταση βατότητας
περιοχής Καναλίων Σκουληκαριάς » του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού
74.400,00 €.
Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος
αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:
α)
Άννα Μπάσιου
Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
ως πρόεδρος
β)
Γεώργιο Σταύρου
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
ως μέλος
γ)
Λάμπρο Κιτσαρά
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας
ως μέλος
Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:
α)
Χρήστο Καραγιαννίδη
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 «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Καναλίων Σκουληκαριάς»,
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προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ 86221/9180/15-062021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη
διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω
υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από
γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για
τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 9258/16-06-2021 (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 «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Καναλίων Σκουληκαριάς», προϋπολογισμού
€ 74.400,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Άννα Μπάσιου

Τοπογράφος Μηχανικός, Πρόεδρος

2.

Γεώργιος Σταύρου

Πολιτικός Μηχανικός

3.

Λάμπρος Κιτσαράς

Πολιτικός Μηχανικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Χρήστος Καραγιαννίδης

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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/965/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Αμφιθέας Λογγάδων», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής
Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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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. 9259/16-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1436/23-06-2021 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. Στην επαρχιακή οδό από Αμφιθέα προς Λογγάδες, με καθημερινά μεγάλο φόρτο κυκλοφορίας αφού
εξυπηρετεί χωριά με πολλούς μόνιμους κατοίκους και επιχειρήσεις ( τυροκομία, εκπαιδευτήρια), όπως και
την Ιερά Μονή Ντουραχάνης , σαν αποτέλεσμα των κακών καιρικών συνθηκών καθ’ όλη τη διάρκεια του
χειμώνα, ήταν εγκλωβισμένα κυρίως ύδατα να αποσυρθούν και στη θέση τους να εκδηλωθούν έντονες
καθιζήσεις - ρηγματώσεις που καθιστούν τη διέλευση δύσκολη και ταυτόχρονα επικίνδυνη. Απαιτείται
λοιπόν 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. : 86224/9181/16-06-2021 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 : « Αποκατάσταση βατότητας στην
επαρχιακή οδό Αμφιθέας - Λογγάδων » του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001,
προϋπολογισμού 74.400,00 €.
Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος
αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:
α)
Χρήστο Καραγιαννίδη
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
ως πρόεδρος
β)
Κωνσταντίνο Γκεσούλη
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
ως μέλος
γ)
Αγνή Κερομύτη
Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. 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 «Αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Αμφιθέας -25-
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Λογγάδων», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου
όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ.
86224/9181/16-06-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίνει
τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 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. 9259/16-06-2021
(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 «Αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Αμφιθέας - Λογγάδων»,
προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως
εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Χρήστος Καραγιαννίδης

Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος

2.

Κωνσταντίνος Γκεσούλης

Πολιτικός Μηχανικός

3.

Αγνή Κερομύτη

Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/966/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση στην οδό Χρυσοβίτσα – Σίτσαινα», προϋπολογισμού €
65.720,00 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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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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. 9260/16-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1442/23-06-2021 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. Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι – κυρίως κτηνοτρόφοι της περιοχής Χρυσοβίτσας - Σίτσαινα
που ζουν και εργάζονται μόνιμα εκεί και μετά από τον βαρύ χειμώνα, με έντονες βροχοπτώσεις και χαμηλές
θερμοκρασίες, απαιτείται η βελτίωση στην βατότητα της οδού που παρουσίασε φθορές σε συνδυασμό με
τα συνεχή και βαρέα φορτία (μεταφορά ζωοτροφών, ζωικού βασιλείου). Απαιτείται λοιπόν άμεσα η
αποκατάσταση των καθιζήσεων – ρηγματώσεων, η απομάκρυνση των προϊόντων των καταπτώσεων, η
βελτίωση της ορατότητας σε επικίνδυνα ‘πέταλα’ λόγω των μεγάλων κλίσεων και ο καθαρισμός
παρακείμενων ρεμάτων, ώστε να απομακρύνονται γρήγορα τα όμβρια ύδατα αποφεύγοντας με τον τρόπο
αυτό να προκαλέσουν ζημιές και η διέλευση στην οδό να γίνεται πλέον με ασφάλεια.
3. Στη συνέχεια των παραπάνω το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα
συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ. : 86197/9176/16-06-2021 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 στην οδό Χρυσοβίτσα
– Σίτσαινα » του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου
Περιφέρειας Ηπείρου » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού 65.720,00 €.
Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος
αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:
α)
Ασπασία Γόγολου
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
ως πρόεδρος
β)
Γεώργιο Σταύρου
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
ως μέλος
γ)
Χριστόφορο Μπάγκα
Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. στην Υπηρεσία μας
ως μέλος
Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:
α)
Χρήστο Καραγιαννίδη
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
β)
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
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Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση στην οδό Χρυσοβίτσα – Σίτσαινα», προϋπολογισμού €
65.720,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε,
θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ 86197/9176/16-06-2021 απόφαση έγκρισης
συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001 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. 9260/16-06-2021 (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 στην οδό Χρυσοβίτσα – Σίτσαινα», προϋπολογισμού € 65.720,00 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.

Ασπασία Γόγολου

Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος

2.

Γεώργιος Σταύρου

Πολιτικός Μηχανικός

3.

Χριστόφορος Μπάγκας

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Χρήστος Καραγιαννίδης

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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/967/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κτιρίου Αναγνωστοπουλείου Σχολής (Α’ φάση)»,
αναδόχου «Γεώργιος Ντάτσης και Σία Ε.Ε.», μέχρι την 20-09-2021.
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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8858/14-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1349/14-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…5. Το συμφωνητικό: υπογράφηκε την 21-07-2020 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου
Καχριμάνη και του κ. Γεωργίου Ντάτση νόμιμου εκπροσώπου της τεχνικής εταιρείας «Γεώργιος Ντάτσης και
Σια Ε.Ε.» σύμβαση κατασκευής έργου για 220.774,91 € χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 273.760,89 € με Φ.Π.Α. 6. Η
προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και λήγει την 20-07-2021. 7. Αντικείμενο
εκτελεσμένο: Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 70% των εργασιών.
Β. ΕΙΔΙΚΑ
1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος: Ο ανάδοχος στην από 09-06-2021 αίτησή του αναφέρει ότι απαιτείται
επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών λόγω των καθυστερήσεων στις παραδόσεις υλικών που
ενσωματώνονται στο έργο εξαιτίας της πανδημίας, καθώς και για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου και την
εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Για τους παραπάνω λόγους ζητά την χορήγηση
παράτασης μέχρι 20-09-2021 για την ολοκλήρωση του έργου.
2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας: Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην
αίτησή του και εισηγείται την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 20-09-2021.
Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, προτείνουμε την
χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 20-09-2021 με αναθεώρηση, η οποία και
κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάμενης εργολαβίας.…».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κτιρίου Αναγνωστοπουλείου Σχολής (Α’ φάση)»,
αναδόχου «Γεώργιος Ντάτσης και Σία Ε.Ε.», μέχρι την 20-09-2021, 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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/968/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ελληνικό» αναδόχου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΝΑΚΗ, 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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8393/07-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1351/14-062021 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 8-5-2019 για ποσό 31.717,76 €, χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Ο συμβατικός χρόνος για την περαίωση
των εργασιών είναι 8 μήνες και λήγει την 8-01-2020. Με την αρίθμ. 6/345/28-2-2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών έως 8-8-2020. Με την αρίθμ. 19/1154/2907-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών έως 31-12-2020.Με
την αρίθμ. 35/2213/22-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε περαίωση εργασιών έως 3005-2021. 7. Ο ανάδοχος ζητά παράταση για την ολοκλήρωση των εργασιών, λόγω των δυσμενών καιρικών
συνθηκών (τοπικές βροχές) μιας και οι εναπομείναντες εργασίες του μνημείου αφορούν την στέγη του ναού.
Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 80% των εργασιών στο συγκεκριμένο έργο. Ύστερα από τα παραπάνω και
προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης
του έργου του θέματος μέχρι 31-12-2021 …».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Συντήρηση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ελληνικό» αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΑΝΑΚΗ, μέχρι την 31-12-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.


Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 35/2213/22-12-2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με το εξής σκεπτικό: «Έχουμε διατυπώσει τις ενστάσεις μας για την
επαναλαμβανόμενη και χωρίς επαρκή αιτιολόγηση «έγκριση αιτημάτων χορήγησης παράτασης
προθεσμίας περαίωσης εργασιών», για έργα που εκτελεί η Περιφέρειά μας. Είναι βέβαιο ότι γίνεται
κατάχρηση του μέτρου και στις περισσότερες των περιπτώσεων, από τους ίδιους αναδόχους. Η θετική
εισήγηση έχει καταστεί βλαπτική συνήθεια και για την Υπηρεσία που πρέπει να επανεξετάσει. Η
ακολουθητέα πρακτική των αναδόχων, της Υπηρεσίας αλλά και της Επιτροπής οδηγεί σε ακριβότερα έργα
που κατασκευάζονται εκτός χρονοδιαγράμματος και πάντοτε εκτός εποχής. Ορθώς δόθηκαν παρατάσεις
έργων στην περίοδο του lock down αλλά εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την επιδημία του νέου
κορονοϊού ως αιτίαση για νέες και είναι ανεπίτρεπτο».
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/969/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση εργασιών διαμόρφωσης περιοχής Αναδασμού Ριαχόβου»,
αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-10-2021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7490/15-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1383/17-062021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. 6. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η από 01/08/2019 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της εργοληπτικής
επιχείρησης «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με ΑΦΜ:998253800, για ποσό 27.000,01 € (με αναθεώρηση
χωρίς ΦΠΑ). 7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης, ήτοι η 01-04-2020. Με την αριθ. 9/489/06–04–2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Ηπείρου εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 30 – 10 – 2020. Με την
αριθ. 28/1888/06–11–2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 2η παράταση
προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 30 – 05 – 2021. 8. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: Δεν
έχει συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας. 9. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει
κατασκευαστεί περί του 80% του έργου.
Β. ΕΙΔΙΚΑ
1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος: Ο ανάδοχος στην από 18-05-2021 αίτησή του για παράταση προθεσμίας
περαίωσης των εργασιών του έργου, επικαλείται την αναγκαιότητα αποπεράτωσης των εργασιών εκσκαφής του γηπέδου,
την αναγκαιότητα σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και κλείσιμο φακέλου.
2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας: Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του
αναδόχου και επιπλέον επισημαίνεται η καθυστέρηση συνέχισης των εργασιών εκσκαφής του αγροκτήματος λόγω της
πανδημίας του κορονοϊού που πλήττει και την χώρα μας το τρέχον διάστημα, καθώς και την αδυναμία διαμόρφωσης
τμημάτων του αγροκτήματος διότι εκκρεμούσε άδεια επέμβασης από το δασαρχείο.
Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου προτείνουμε την
χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι την 30-10-2021, 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
30.10.2021 ….».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποπεράτωση εργασιών διαμόρφωσης περιοχής Αναδασμού Ριαχόβου», αναδόχου
«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-10-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Έχουμε διατυπώσει τις
ενστάσεις μας για την επαναλαμβανόμενη και χωρίς επαρκή αιτιολόγηση «έγκριση αιτημάτων χορήγησης
παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών», για έργα που εκτελεί η Περιφέρειά μας. Είναι βέβαιο ότι
γίνεται κατάχρηση του μέτρου και στις περισσότερες των περιπτώσεων, από τους ίδιους αναδόχους. Η
θετική εισήγηση έχει καταστεί βλαπτική συνήθεια και για την Υπηρεσία που πρέπει να επανεξετάσει. Η
ακολουθητέα πρακτική των αναδόχων, της Υπηρεσίας αλλά και της Επιτροπής οδηγεί σε ακριβότερα
έργα που κατασκευάζονται εκτός χρονοδιαγράμματος και πάντοτε εκτός εποχής.».
.……………………………………………………………………………………………………………
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

-35-

ΑΔΑ: ΨΜΛΩ7Λ9-ΣΧΦ

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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/970/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Ηλεκτροφωτισμός τμημάτων της Ε.Ο. Αρχαγγέλου - Νεράιδας στις θέσεις Σκεπαστό, Εκκλησιές
και Κορώνη και της 1ης επαρχιακής οδού στο τμήμα Άγιος Θωμάς - Άγιοι Απόστολοι Πρέβεζας»,
αναδόχου Ηρακλή Νικολακόπουλου ΕΔΕ, μέχρι την 12-10-2021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6753/07-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1395/18-062021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«….4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 12-1-2021 για ποσό 49.654,43 € χωρίς ΦΠΑ. 5.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η αρχική συμβατική προθεσμία λήγει στις 12-5-2021. 6.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 530 Περιφέρειας
Ηπείρου σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 29715/1037/9.3.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με
προϋπολογισμό 120.000,00 € με ΦΠΑ. 7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Δεν έχουν γίνει πληρωμές. 8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Μέχρι σήμερα έχουν γίνει αρχικές εργασίες, και παραγγελίες υλικών. 9.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (Α.Π.Ε.) – Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Δεν έχει συνταχθεί ΑΠΕ για το έργο.
Β. ΕΙΔΙΚΑ
1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται η ανάδοχος στην από 6-4-2021 αίτησή του για την χορήγηση της παρούσας
παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών: Ο ανάδοχος στην από 6-4-2021 αίτησή του αιτείται
παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 12-9-2021 για τους βάσιμους λόγους που αναφέρει
σ΄ αυτή, ήτοι λόγω των περιορισμών λόγω Covid-19.
2. Απόψεις της Δ/νουσας Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των
εργασιών: Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που αναφέρει ο ανάδοχος.
Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους, καθώς και για την ενδεχόμενη σύνταξη και έγκριση ΑΠΕ η Υπηρεσία
μας εισηγείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 5 μήνες, ήτοι μέχρι την 1210-2021 με αναθεώρηση, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου. ….».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός τμημάτων της Ε.Ο. Αρχαγγέλου - Νεράιδας στις θέσεις Σκεπαστό, Εκκλησιές
και Κορώνη και της 1ης επαρχιακής οδού στο τμήμα Άγιος Θωμάς - Άγιοι Απόστολοι Πρέβεζας»,
αναδόχου Ηρακλή Νικολακόπουλου ΕΔΕ, μέχρι την 12-10-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/971/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση βλαβών και βελτίωσης οδικής λειτουργίας υφιστάμενων γεφυρών της Π.Ε.
Ιωαννίνων - Διαπλάτυνση γέφυρας Πραμάντων» αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9191/18-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1398/18-062021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«….2.Χρηματοδότηση: Η δαπάνη του έργου αντιμετωπίζεται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων ΣΑΕΠ030 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000016 και τίτλο: «Αποκατάσταση-βελτίωση 2ης
επαρχιακής οδού από θέση πηγάδια έως Πράμαντα και κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή
Πλάκας Τζουμέρκων »(Υποέργο «Αποκατάσταση βλαβών και βελτίωσης οδικής λειτουργίας υφιστάμενων
γεφυρών της Π.Ε Ιωαννίνων-Διαπλάτυνση γέφυρας Πραμάντων»………..5.Η Σύμβαση του Έργου: Το
συμφωνητικό υπογράφηκε στις 14-01-2021 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη
και του Παναγιώτη Παπαδημητρίου Ε.Δ.Ε, νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας για το ποσό των
69.455,81€ χωρίς Φ.Π.Α. 6.Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών. Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε
σε τέσσερις (6) μήνες με λήξη την 14η Ιουλίου 2021. 7. Στο έργο δεν έχουν εκτελεστεί εργασίες.
Μετά από τα παραπάνω:
Και επειδή:
1. Οι συνεχείς βροχοπτώσεις των δύο πρώτων μηνών του έτους καθυστέρησαν την έναρξη των εργασιών.
2. Η απομάκρυνση των υπαρχόντων δικτύων κοινής ωφέλειας καθυστέρησε την εκτέλεση εργασιών χωρίς
ευθύνη του αναδόχου για 4 μήνες.
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 ώστε να καταστεί δυνατόν η ολοκλήρωση των εργασιών που προβλέπονται. ….».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση βλαβών και βελτίωσης οδικής λειτουργίας υφιστάμενων γεφυρών της Π.Ε.
Ιωαννίνων - Διαπλάτυνση γέφυρας Πραμάντων» αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε», μέχρι
την 31-12-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/972/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση χώρου στάθμευσης οχημάτων και περίφραξης
αρχαιολογικού χώρου της Δωδώνης», αναδόχου «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. ΜΠΙΜΠΟΣ», μέχρι την
31-08-2021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9489/22-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1418/22-06-2021 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
υπογράφτηκε την 08/04/2019 για ποσό 106.835,93 € με Φ.Π.Α. 6. Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών έληγε
την 08-07-2020 δηλαδή σε δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Με την υπ’ αριθμ.
13/706/22-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε παράταση
προθεσμίας μέχρι 08-10-2020, με την υπ’ αριθμ. 24/1579/24-09-2020 απόφαση μέχρι 31-01-2021 και με την
υπ’ αριθμ. 2/89/20-01-2021 απόφαση μέχρι 31-03-2021. Με την υπ’ αριθμ. 9/433/22-03-2021 απόφαση δόθηκε
παράταση μέχρι 30-05-2021 και με την υπ’ αριθμ. 15/778/24-05-2021 απόφαση μέχρι 30-06-2021. 8.
Αντικείμενο εκτελεσμένο: Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες πλην των τελικών
διαμορφώσεων των επιφανειών και πλην των φυτεύσεων.
Β. ΕΙΔΙΚΑ
1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος
Η ανάδοχος στην από 20-05-2021 αίτησή του αναφέρει ότι οι λόγοι που επιβάλουν τη χορήγηση νέας
παράτασης είναι ότι για τις εργασίες που εκκρεμούν (διάστρωση έγχρωμου τσιμεντοκονιάματος και φυτεύσεις)
δεν έχουν λάβει έγγραφες οδηγίες ως προς την εκτέλεσή τους. Επιπροσθέτως αναφέρει ότι ακόμη κι αν δοθούν
οι εν λόγω οδηγίες εγκαίρως, δεν θα υπάρξει το περιθώριο να ενσωματωθούν ενδεχόμενες μικροαλλαγές σε
τακτοποιητικό ΑΠΕ.
Για τους παραπάνω λόγους ζητά την χορήγηση παράτασης μέχρι 31-08-2021 για την ολοκλήρωση του έργου.
2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας
Είναι γεγονός ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του αναδόχου δεν είχαμε λάβει επίσημη
απάντηση με τις σχετικές οδηγίες από τον κύριο του έργου, την ΕΦΑ Ιωαννίνων, τόσο για τη σύνθεση του
τσιμεντοκονιάματος, όσο και για τις λεπτομέρειες των φυτεύσεων. Τα σχετικά έγγραφα στάλθηκαν στις 31/05
και 01/06 (αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 246123/31-05-2021 και 250680/01-06-2021).
Αναφορικά με τις οδηγίες που αφορούν στη διάστρωση του τσιμεντοκονιάματος, θεωρούμε ότι αυτές δεν
επηρεάζουν το άρθρο της μελέτης, ούτε τον προγραμματισμό των εργασιών, οι οποίες είναι εφικτό να
ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγράμματος. Δεν ισχύει κάτι ανάλογο όμως για τις εργασίες των φυτεύσεων,
καθώς το έγγραφο της ΕΦΑ περιλαμβάνει μικρές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το όσα προβλέφθηκαν στον
σχεδιασμό αλλά και σε όσα συζητήθηκαν με τον κύριο του έργου κατά την εκτέλεση αυτού. Οι
διαφοροποιήσεις αυτές θα πρέπει να ενσωματωθούν σε τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών,
ώστε να είναι δυνατή η ενσωμάτωσή τους στο έργο.
Ως εκ τούτου, η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτησή του αναδόχου και
εισηγείται την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-08-2021.
Για τη χορήγηση της παράτασης έχει δοθεί η σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ με το υπ’ αριθμ. 1651/18-06-2021
έγγραφό της.
Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, προτείνουμε την
χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-08-2021 με αναθεώρηση, η οποία και
κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάμενης εργολαβίας …».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση χώρου στάθμευσης οχημάτων και περίφραξης αρχαιολογικού
χώρου της Δωδώνης», αναδόχου «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. ΜΠΙΜΠΟΣ», μέχρι την 31-08-2021, με
δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 1651/18-06-2021 σύμφωνη γνώμη
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Έχουμε
διατυπώσει τις ενστάσεις μας για την επαναλαμβανόμενη και χωρίς επαρκή αιτιολόγηση
«έγκριση αιτημάτων χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών», για έργα που
εκτελεί η Περιφέρειά μας. Είναι βέβαιο ότι γίνεται κατάχρηση του μέτρου και στις περισσότερες
των περιπτώσεων, από τους ίδιους αναδόχους. Η θετική εισήγηση έχει καταστεί βλαπτική
συνήθεια και για την Υπηρεσία που πρέπει να επανεξετάσει. Η ακολουθητέα πρακτική των
αναδόχων, της Υπηρεσίας αλλά και της Επιτροπής οδηγεί σε ακριβότερα έργα που
κατασκευάζονται εκτός χρονοδιαγράμματος και πάντοτε εκτός εποχής.».
.……………………………………………………………………………………………………………
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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/973/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση παράτασης της διάρκειας της σύμβασης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση Ι.Ν Αγίας Τριάδος Ροδοτοπίου Δήμου Ζίτσας – Συντήρηση – στερέωση
αγιογραφιών και τέμπλου».
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) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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 αριθμ. πρωτ. 9190/22-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1419/22-062021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη: ….
8. Την υπ’ αριθ. 23478/1099/20-03-2017 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 400.000,00 € με το ΦΠΑ του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, για το υποέργο: «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Ροδοτοπίου Δήμου Ζίτσας –
Συντήρηση-στερέωση αγιογραφιών και τέμπλου» σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου
με ΚΑ 2014ΕΠ53000007.
9. Την υπ’ αριθ. 25/1534/19-07-2018 (ΑΔΑ: ΩΟΒ77Λ9-ΦΓΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίνονται οι όροι της διακήρυξης .
10. Την υπ’ αριθ. 4/177/30-01-2019 (ΑΔΑ: Ψ9Τ27Λ9-ΝΜΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίνεται το πρακτικό του διαγωνισμού και η κατακύρωση του
αποτελέσματος.
11. Την από 03-04-2019 Σύμβαση εκτέλεσης του υποέργου.
12. Την υπ’ αριθμ. 8/398/09-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιωαννίνων, με την οποία
εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του υποέργου μέχρι την 03-07-2021.
Και επειδή
1. Στις 15-06-2021 υποβλήθηκε από την ανάδοχο «ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΣ Π. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γ. Ο.Ε.» νέο αίτημα
χορήγησης παράτασης για την ολοκλήρωση του υποέργου επειδή υπήρξε καθυστέρηση και δυσκολία στη
μετακίνηση και στην εκτέλεση των εργασιών, λόγω των συνεπειών της πανδημίας καθώς και εξαιτίας
καθυστερήσεων στην εξόφληση προηγούμενων πληρωμών.
2. Το αίτημα εξετάστηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης, η οποία και
εισηγήθηκε με το από 16-06-2021 Πρακτικό της την αποδοχή του αιτήματος για παράταση ολοκλήρωσης του
υποέργου μέχρι 10-12-2021.
Κατόπιν των παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης για το
Υποέργο «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Ροδοτοπίου Δήμου Ζίτσας – Συντήρηση-στερέωση
αγιογραφιών και τέμπλου», όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του
υποέργου από 03-07-2021 σε 10-12-2021, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου
και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν, όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση …».
Στο συνημμένο στην εισήγηση, από 16-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης και
παραλαβής, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:
«…
Πρακτικό
Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του υποέργου:
«Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Ροδοτοπίου Δήμου Ζίτσας – Συντήρηση-στερέωση
αγιογραφιών και τέμπλου»
Στα Ιωάννινα σήμερα, 16/06/2021, οι παρακάτω υπογράφοντες:
1. Μαρία Τσέτσου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., Πρόεδρος,
2. Βαρβάρα Ζιάκκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./Π.H., Τακτικό Μέλος και
3. Μαρινέλλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., Τακτικό Μέλος
που αποτελούμε την επιτροπή παραλαβής του υποέργου: «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδος
Ροδοτοπίου Δήμου Ζίτσας – Συντήρηση-στερέωση αγιογραφιών και τέμπλου» προϋπολογισμού
139.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ), του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 και τίτλο:
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.
2010ΕΠ03000014)» που συστήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 61080/5884/24-04-2019 απόφαση
της Δ.Τ.Ε./Π.Η., συνεδριάσαμε προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε σχετικά το αίτημα της αναδόχου
«ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΣ Π. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γ. Ο.Ε.» Η ανάδοχος εταιρεία αιτείται παράταση για την
ολοκλήρωση του υποέργου μέχρι τις 31-12-2021, επειδή υπήρξε καθυστέρηση και δυσκολία στη
μετακίνηση και στην εκτέλεση των εργασιών (λόγω των συνεπειών της πανδημίας), καθώς και
εξαιτίας καθυστερήσεων στην εξόφληση προηγούμενων πληρωμών.
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Η Επιτροπή Παραλαβής, έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 217 του Ν. 4412/2016 «Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας»
β) το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων»
και επειδή
α) Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφηκε την 03-04-2019 και η προθεσμία για την εκτέλεση των
εργασιών του υποέργου έχει οριστεί μέχρι 03-04-2021.
β) Η σύμβαση έχει παραταθεί με την υπ’ αριθμ. 8/398/09-03-2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Ιωαννίνων για τρεις μήνες, ήτοι μέχρι 03-07-2021 και το ποσοστό υλοποίησης του έργου
είναι σήμερα 80%
γ) Η Προγραμματική Σύμβαση για την εκτέλεση του υποέργου λήγει στις 31-12-2021.
δ) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 217, παρ. 2 «Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας
αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της
σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου
που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου».
ομόφωνα εισηγείται
την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης του υποέργου μέχρι 10-12-2021, ώστε να ολοκληρωθούν
οι διαδικασίες για την πληρωμή του αναδόχου εγκαίρως, πριν τη λήξη της Προγραμματικής Σύμβασης
στις 31-12-2021.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ :
………………………………………………………………………………………………………………….. ….».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Ροδοτοπίου Δήμου Ζίτσας – Συντήρηση-στερέωση αγιογραφιών και
τέμπλου», κατ’ αποδοχή του από 14-06-2021 αιτήματος του αναδόχου «ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΣ Π. &
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γ. Ο.Ε.», μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου, μέχρι
την 10-12-2021 σύμφωνα και με το από 16-06-2021 Πρακτικό (ανωτέρω υπό στ. 5), της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής και δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου
και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.
.……………………………………………………………………………………………………………
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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/974/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 16ο
Έγκριση Τοπογραφικών εργασιών (Τοπογραφικό δίκτυο – Αποτυπώσεις) της μελέτης
της Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας με Εγνατία οδό
(Τμήμα Παραμυθιά - Μεσοπόταμος)», με ανάδοχο τα συνεργαζόμενα Γραφεία Μελετών:
«"ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ Ε.Ε."/ "DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε."/ "ΚΑΣΤΩΡ Ε.Π.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ"/ "Σ.Σ.Ε. & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε."/
"ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ"/
"ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ"/
"ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ"».
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) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης

μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», τα προεδρικά διατάγματα
και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, καθώς και την ΔΜΕΟ/Α/01257/09-08-05
«Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη
διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
τις ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30.12.2005 (ΦΕΚ 58Β/2006) και ΔΜΕ0/α/ο/2229/4.7.2006 (ΦΕΚ
900Β/2006) αποφάσεις, και την εγκύκλιο Δ15 οικ. 936/005 (ΦΕΚ 421Β/1-4-2005) όρια
πτυχίων, το Ν. 3669/08 το Ν. 3481/2006, το Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Π.Δ. 131/1998,
του Ν. 4053/2012 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015, καθώς και τις
διατάξεις του άρθρου 376 «Μεταβατικές διατάξεις» παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147).
5. Την αριθμ. 33/1990/03-10-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
6. Την αριθμ. 30/1985/19-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία

εγκρίθηκε η διάλυση της σύμβασης, με διακοπή της εκπόνησης του σταδίου: "Φάση 3:
Προμελέτες Έργων, Α. Χάραξη Φακέλου έργου", της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου
«Σύνδεση της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας με Εγνατία οδό (Τμήμα Παραμυθιά Μεσοπόταμος)»,
που
χρηματοδοτείται
από
τη
ΣΑΜΠ018/3
Ηπείρου
με
ΚΑ2007ΜΠ01830003, με ανάδοχο τα συνεργαζόμενα Γραφεία Μελετών: «"ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ
Ε.Ε."/ "DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε."/ "ΚΑΣΤΩΡ Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ"/ "Σ.Σ.Ε. & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε."/ "ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ"/ "ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ"/ "ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ"».
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω

στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 8633/11-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1341/11-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 /Α/22-02-2005) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ισχύει μέχρι σήμερα.
2. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
3. Του Π.Δ. 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου».
4. Του Ν. 716/77 «Περί μητρώου μελετητών και ανάθεσης και εκπόνησης μελετών»,
5. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 194/79.
6. Του 696/74 «Περί αμοιβών μηχανικών κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
7. Π.Δ. 515/89.
8. Του Ν.3316/22-2-2005 «Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών
και άλλες διατάξεις» - όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει - και όλες οι κανονιστικές πράξεις (Π.Δ. και Υ.Α.) που
έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και όλες οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.
9. Την υπ’ αριθ. 2/3-1-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Ορισμός Γενικών Διευθυντών και
Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
10. Τις με αριθ. 5019/568/3-2-201 και 43282/3418/07-07-2011 Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα:
«Τοποθέτηση υπαλλήλων στην Περιφέρεια Ηπείρου».
11. Του Π.Δ. 7/31-01-2013 ¨Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών
και Υπηρεσιών του Ν. 3316/2055 κλπ αρμοδιότητας των Περιφερειών¨ όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ
81/Α΄/05-04-2013, καθώς επίσης και την διευκρινιστική εγκύκλιο αριθ. 6/17-04-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών,
και
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12. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών λοιπών κανονιστικών διατάξεων, καθώς και γενικότερα κάθε
διάταξης (νόμου, Π.Δ., Υπουργικής Απόφασης κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν
δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω
και λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό - εξέλιξη της σύμβασης:
1.
Την με αριθμ. 4317/12-07-2007 απόφαση του Γ.Γ.Π.Η., με την οποία εντάχτηκε η μελέτη στο ΠΕΠ Ηπείρου 20002006 με κωδικό ΟΠΣ 115843.
2.
Την με αριθ. 18382/884/17-03-2008 απόφαση της Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκαν τα συμβατικά
τεύχη της μελέτης.
3.
Την με αριθμ. 5819/20-08-2009 απόφαση του Γ.Γ.Π.Η., με την οποία απεντάχθηκε η μελέτη από το ΠΕΠ Ηπείρου
2000-2006 και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους μέσω της ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου.
4.
Την με αριθμ. 7183/25-08-2009 απόφαση του Γ.Γ.Π.Η., με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 2.306.785,42 €
για την μελέτη σε βάρος των πιστώσεων του έργου ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου με Κ.Α. 2007ΜΠ01830003 και ορίσθηκε
ως Διευθύνουσα Υπηρεσία της σύμβασης το Τμήμα Μελετών της Δ.Δ.Ε./Π.Η, και ως Προϊσταμένη Αρχή η
Δ.Δ.Ε./Π.Η.
5.
Την με αριθμ. 3334/26-08-2009 απόφαση της Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της
μελέτης στα συμπράτοντα γραφεία μελετών: ¨ΓΕΟΔΟΜΗ Ε.Ε.¨ - ΄DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.¨ ¨ΚΑΣΤΩΡ Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ¨ - ¨Σ.Σ.Ε. & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε.¨ ¨ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ¨ - ¨ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ¨ - ¨ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ¨., με ποσό
οικονομικής προσφοράς 1.398.984,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και με μέση τεκμαρτή έκπτωση 20%.
6.
Το με αριθμ. 4398/14-12-2009 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (τμ. Π-Μ της Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, με το
οποίο ζητήθηκε η εξέταση λύσεων (και λοφώδη Χάραξη) από τους εμπλεκόμενους Δήμους της περιοχής της μελέτης.
7.
Η σύμβαση (ιδιωτικό συμφωνητικό) μεταξύ του Δ/ντή Δημοσίων Έργων και του νόμιμου εκπροσώπου του αναδόχου
για την εκπόνηση της μελέτης υπεγράφη στις 21-10-2010 και για ποσό 1.398.984€ ( χωρίς Φ.Π.Α), που αποτελεί την
οικονομική προσφορά του αναδόχου και συμβατική αμοιβή της σύμβασης με την κάτωθι διάκριση ομάδας μελετών.
Μελέτη Τοπογραφίας 329.367,00 πλέον ΦΠΑ
Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων 478.063,00 πλέον ΦΠΑ
Μελέτες Η/Μ Έργων 51.168,00 πλέον ΦΠΑ
Μελέτες Στατικών 143.031,00 πλέον ΦΠΑ
Μελέτη Υδραυλικών Έργων 24.111,00 πλέον ΦΠΑ
Περιβαλλοντικές Μελέτες 134.615,00 πλέον ΦΠΑ
Γεωλογική Μελέτη 35.836,00 πλέον ΦΠΑ
Γεωτεχνικές Μελέτες 127.600,00 πλέον ΦΠΑ
ΣΑΥ – ΦΑΥ 11.771,00 πλέον ΦΠΑ
Τεύχη Δημοπράτησης 63.422,00 πλέον ΦΠΑ
8.
Το με αριθμ. 230/03-11-2009 έγγραφο του Νομάρχη Πρέβεζας προς την Δ/νουσα Υπηρεσία (Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας
Ηπείρου), με το οποίο προτείνει την Λύση 3 (Λοφώδη Χάραξη).
9.
Την με αριθμ. 1/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχέρωντα που προτείνει την Λύση 3 (Λοφώδη
χάραξη).
10. Την με αριθμ. 18/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παραμυθιάς που προτείνει την Λύση 3
(Λοφώδη χάραξη).
11. Την με αριθμ. 4/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαναρίου που προτείνει την Λύση 3 (Λοφώδη
χάραξη).
12. Την με αριθμ. οικ. 2987/06-12-2010 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας (τμ. Π-Μ της Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου),
με την οποία όρισε επιβλέποντες: α) την Βασιλική Κωστούλα για τοπογραφικές εργασίες, β) τον Πέτρο Βρέλλη για
Η/Μ εργασίες και γ) την Ελευθερία Ζέκκα για τις υπόλοιπες εργασίες της μελέτης.
13. Την με αριθμ. 2874/08-12-2010 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με την οποία
εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης, με προβλεπόμενη αρχική ημερομηνία περαίωσης της μελέτης
την 21-10-2012 και συνολικό καθαρό χρόνο εκπόνησης της μελέτης είκοσι τέσσερις (24) μήνες (Α Φάση 2μήνες, Β
Φάση 3μήνες με κρίσιμο μηδενικό μελετητικό χρόνο την έγκριση της ΠΠΕΑ ,ως ΠΠΠΑ, Γ Φάση-προμελέτες 10-11
μήνες με κρίσιμο μηδενικό μελετητικό χρόνο την έγκριση της ΜΠΕ, Δ Φάση οριστικές μελέτες 9 μήνες).
14. Την με αριθμ. οικ. 530/13-03-2011 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας (τμ. Π-Μ της Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με
την οποία αντικατέστησε την κα Ελευθερία Ζέκκα με τον κ. Χρήστο Παπαβασιλείου ως επιβλέπων των μελετών
οδοποιίας, υδραυλικών, στατικών γεωτεχνικών και λοιπών εργασιών της μελέτης.
15. Το με αριθμ. 487/31-03-2011 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (τμ. Π-Μ της Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου) προς τους
αναδόχους μελετητές, με το οποίο επιστράφηκε ο 1ος λογαριασμός της μελέτης που αφορούσε την υποβολή της
Προμελέτης Περιβ/κων Επιπτώσεων καθώς η προτεινόμενη λύση αυτής ανατρέπει την αρχική λύση της πρόσκλησης.
16. Το με αριθμ. 616/06-04-2011 έγγραφο του Δικαστικού Γραφείου Ιωαννίνων του Ν.Σ.Κ. προς την Δ/νουσα Υπηρεσία
(τμ. Π-Μ της Δ.Δ.Ε. Αποκ. Διοκ. Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας), με το οποίο γνωμοδοτεί να μην αλλάξει η αρχική
χάραξη της μελέτης.
17. Το με αριθμ. 691/12-04-2011 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (τμ. Π-Μ της Δ.Δ.Ε. Αποκ. Διοκ. Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας) προς τους αναδόχους μελετητές, με το οποίο τους καλεί να υποβάλλουν πλήρες μελέτες βάση του
φακέλου του έργου χωρίς να μελετηθεί παραλλαγή της χάραξης του μελετούμενου δρόμου.
18. Το με αριθμ. 1337/29-06-2011 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (τμ. Π-Μ της Δ.Δ.Ε. Αποκ. Διοκ. Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας), με το οποίο υπέβαλλε την Π.Π.Ε.Α. της μελέτης στην Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.ΠΕ.Κ.Α.
19. Το με αριθ. 1299/29-06-2011 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (τμ. Π-Μ της Δ.Δ.Ε. Αποκ. Διοκ. Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας) προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου, με το οποίο στάλθηκε για πληρωμή ο 1 ος
λογαριασμός της μελέτης που περιλαμβάνει την πιστοποίηση του 70% της αμοιβής της Προμελέτης Περιβ/κων
Επιπτώσεων.
20. Την με αριθ. 35/2011 Εγκύκλιο (με αριθ. Πρωτ. 30046/27-06-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία εκτέλεσης Δημοσίων συμβάσεων που
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εκτελούνταν από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και βρίσκονται σε εξέλιξη, και με την οποία ως Δ/νουσα Υπηρεσία
των συμβάσεων μελετών ορίστηκε η Δ/νση Τεχνικών έργων της Περιφέρειας.
Την με αριθμ. οικ. 45521/4269/08-07-2011 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με την
οποία όρισε ως επιβλέποντες για την συνέχιση της επίβλεψης τον α) Πέτρο Βρέλλη για τις Η/Μ εργασίες και τον β)
Ιωάννη Γιαννούση για τις υπόλοιπες εργασίες.
Το με αριθ. 85380/8866/04-01-2012 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου) προς το
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου, με το οποίο στάλθηκε για πληρωμή ο 2ος λογαριασμός της μελέτης που
περιλαμβάνει την πιστοποίηση του 10% (80%-70%) της αμοιβής της Προμελέτης Περιβ/κων επιπτώσεων.
Το από 23-01-2013 (αριθμ. πρωτ. 7059/688/23-01-2013 της Υπηρεσίας) αίτημα των αναδόχων μελετητών προς την
Δ/νουσα Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με το οποίο ζητήθηκε 1 η παράταση για την ολοκλήρωση της
μελέτης συνολικής προθεσμίας κατά 14 μήνες, δηλαδή μέχρι 31-12-2013.
Την με αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΨΜΑΕ/-92552/46247/3306/1475/06-06-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΚΓ965) απόφαση της Γεν. Δ/νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Παιδείας &
Θρησκευμάτων Πολιτισμού & Αθλητισμού, με την οποία εγκρίθηκε από άποψη της αρχαιολογικής νομοθεσίας ο
Π.Π.Π.Α της μελέτης.
Την με αριθμ. 20/868/5-07-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε
1η παράταση της μελέτης συνολικής προθεσμίας μέχρι 30-09-2013.
Την με αριθμ. οικ. 169813/06-08-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΕ0-Γ3Φ) θετική γνωμοδότηση της Π.Π.Ε.Α. της μελέτης από την
Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.ΠΕ.Κ.Α. (προτείνει την εναλλακτική λύση 2 και την παραλλαγή Π1 παράκαμψη Δαφνούλας).
Το από 27-09-2013 (αριθμ. πρωτ. 93803/9375/27-09-2013 της Υπηρεσίας) αίτημα των αναδόχων μελετητών προς την
Δ/νουσα Υπηρεσία, με το οποίο ζητήθηκε 2η παράταση για την ολοκλήρωση της μελέτης συνολικής προθεσμίας μέχρι
31-12-2014.
Την από 28-01-2014 ορθή επανάληψη του με αριθμ. οικ. 9380/954/27-01-2014 εγγράφου της Δ/νουσας Υπηρεσίας
(Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου) προς τους μελετητές ,με την οποία δόθηκε εντολή για την εκπόνηση των σταδίων
Προμελετών Β Φάσης (Τοπογραφικό Δίκτυο - Αποτυπώσεις - Κτηματογράφηση, Προμελέτη Συγκοινωνιακών Έργων,
Προμελέτη Υδραυλικών Έργων, Οριστική Γεωλογική, Προκαταρκτική Επεξεργασία Τεχνικών έργων, Προμελέτη
Η/Μ έργων και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων).
Το από 11-04-2014 (αριθμ. πρωτ. 40889/4006/11-04-2014 της Υπηρεσίας) έγγραφο των αναδόχων μελετητών προς
την Δ/νουσα Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με το οποίο υποβλήθηκε η αναθεωρημένη χάραξη (4_2014)
της μελέτης και αιτήθηκε παράταση 60 ημερών για την εκπόνηση των τοπογραφικών εργασιών.
Το από 23-07-2014 (αριθμ. πρωτ. 78717/8090/23-07-2014 της Υπηρεσίας) έγγραφο των αναδόχων μελετητών προς
την Δ/νουσα Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με το οποίο υποβλήθηκε η αναθεωρημένη χάραξη (7_2014)
της μελέτης (κυρίως στο κάμπο Παραμυθιάς και την παράκαμψη του οικισμού Γαρδικίου).
Η με αριθμ. ΥΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ/1966/28-07-2014 γνωμοδότηση για την αναθεωρημένη χάραξη (7_2014) της μελέτης.
Η με αριθμ. ΥΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ /4155/31-07-2014 γνωμοδότηση για την
αναθεωρημένη χάραξη (7_2014) της μελέτης.
Η
με
αριθμ.
ΥΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/18
ΕΦΟΡΕΙΑ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΡΤΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ/195335/114894/1943/31-07-2014 γνωμοδότηση για την αναθεωρημένη χάραξη (7_2014) της μελέτης.
Η με αριθμ. ΥΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΛΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΤΑΣ/4816/01-08-2014 γνωμοδότηση για την αναθεωρημένη χάραξη (7_2014) της μελέτης.
Το με αριθ. οικ. 91097/9518/01-09-2014 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου) προς τους
αναδόχους μελετητές, με το οποίο δόθηκε τεχνική οδηγία να ακολουθήσουν την (7_2014) αναθεωρημένη χάραξη για
την ολοκλήρωση των τοπογραφικών αποτυπώσεων στα πλαίσια σύνταξης των απαραίτητων προμελετών και
αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της μελέτης μέχρι 31-12-2015 συμπεριλαμβανομένου την σύνταξη της Μ.Π.Ε. μέχρι
31-12-2014.
Την με αριθμ. οικ. 96586/10054/15-09-2014 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας (τμ. Σ.Ε. της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας
Ηπείρου), με την οποία όρισε ως επιβλέποντα την κα Βιολέτα Τζανίδη ως αντικατάσταση του κ. Πέτρου Βρέλλη για
την επίβλεψη των Η/Μ εργασιών της μελέτης.
Την με αριθμ. 29/1244/22-09-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία
εγκρίθηκε 2η παράταση της μελέτης συνολικής προθεσμίας μέχρι 31-12-2015.
Το με αριθ. οικ. 108350/11370/13-10-2014 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου) προς
τους αναδόχους μελετητές, με το οποίο δόθηκε τεχνική οδηγία επί της (7_2014) αναθεωρημένης χάραξης για
βελτιστοποίηση γεωμετρικών χαρακτηριστικών συγκεκριμένων θέσεων της χάραξης.
Το από 09-12-2014 (αριθμ. πρωτ. 130878/14084/09-12-2014 της Υπηρεσίας) έγγραφο των αναδόχων μελετητών προς
την Δ/νουσα Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με το οποίο υποβλήθηκε τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα της
μελέτης.
Την με αριθμ. 130878/14084/12-12-2014 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με την
οποία εγκρίθηκε το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης μέχρι 31-122015.
Το με αριθ. 134335/14533/22-12-2014 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου) προς το
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου, με το οποίο στάλθηκε η 3 η Εντολή Πληρωμής της μελέτης που
περιλαμβάνει την πιστοποίηση α) του 70% της αμοιβής των Τοπογραφικών εργασιών και β) του 70% της αμοιβής της
Προμελέτης των Συγκοινωνιακών εργασιών.
Το από 03-12-2014 (αριθμ. πρωτ. 128384/13778/03-12-2014 της Υπηρεσίας) έγγραφο των αναδόχων μελετητών προς
την Δ/νουσα Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με το οποίο υποβλήθηκε τεύχος της τοπογραφικής μελέτης για
έγκριση και έγινε αναφορά για να δοθούν στοιχεία από την Υπηρεσία για την σύνταξη της κτηματογράφησης και την
σύνταξη Α.Π.Ε. για την τακτοποίηση των εργασιών.
Το από 18-12-2014 (αριθμ. πρωτ. 136313/14704/19-12-2014 της Υπηρεσίας) έγγραφο των αναδόχων μελετητών προς
την Δ/νουσα Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με το οποίο υποβλήθηκε η Προμελέτη Οδοποιίας.
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Το από 30-12-2014 (αριθμ. πρωτ. 13128/1105/30-01-2015 της Υπηρεσίας) έγγραφο των αναδόχων μελετητών προς
την Δ/νουσα Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με το οποίο υποβλήθηκαν η Προμελέτη Οδοποιίας,
Υδραυλικών και Η/Μ, η Προκαταρκτική Στατικών (Τεχνικών) και Οριστική Γεωλογικών.
Το με αριθ. 44636/4395/02-07-2015 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου) προς το
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου, με το οποίο στάλθηκε η 4 η Εντολή Πληρωμής της μελέτης που
περιλαμβάνει την πιστοποίηση α) του 10% (80%-70%) της αμοιβής των Τοπογραφικών εργασιών, β) του 10% (80%70%) της αμοιβής της Προμελέτης των Συγκοινωνιακών εργασιών, γ) του 80% της αμοιβής της Προμελέτης Η/Μ
εργασιών και δ) το 80% της αμοιβής της Προμελέτης Γεωλογικών εργασιών.
Το από 08-12-2015 (αριθμ. πρωτ. 124832/14856/08-12-2015 της Υπηρεσίας) αίτημα των αναδόχων μελετητών προς
την Δ/νουσα Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με το οποίο ζητήθηκε 3η παράταση προθεσμίας εκπόνησης της
μελέτης.
Την με αριθμ. 33/1990/03-10-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία
εγκρίθηκε: α) ο 1ος Συγκριτικός πίνακας (τακτοποιητικός) και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ δαπάνης 1.390.505,50 ευρώ πλέον
Φ.Π.Α., β) προσδιορίστηκε ο τρόπος εξέλιξης της μελέτης και γ) χορηγήθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας
ολοκλήρωσης της μελέτης μέχρι 31-12-2020.
Το από 20-11-2018 (αριθμ. πρωτ. 167926/15424/20-11-2018 της Υπηρεσίας) έγγραφο των αναδόχων μελετητών προς
την Δ/νουσα Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με το οποίο υποβλήθηκε το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα
της μελέτης.
Την με αριθμ. 167926/15424/20-11-2018 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με το
οποίο εγκρίθηκε το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης μέχρι 31-122020.
Το από 26-07-2019 (αριθμ. πρωτ. 115328/11229/26-07-2019 της Υπηρεσίας) έγγραφο των αναδόχων μελετητών προς
την Δ/νουσα Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με το οποίο αιτήθηκαν έγκριση για υποκατάσταση μέλους της
αναδόχου σύμπραξης (λόγω θανάτου του κ. Μιχαήλ Φραντζεσκάκη υποκατάσταση της εταιρείας "DENCO A.E"
(DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ι.Κ.Ε.) από την εταιρεία "ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ¨.
Την με αριθμ. οικ. 89293/8333/09-07-2020 απόφαση του τμήματος Συγκ/κων Έργων της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου,
με την οποία όρισε σε αντικατάσταση του Ιωάννη Γιαννούση ως επιβλέποντες α) τον Γεώργιο Συλάκο για την επίβλεψη
των μελετών οδοποιίας, υδραυλικών, στατικών γεωτεχνικών και λοιπών εργασιών και β)τον Γεώργιο Σιώμο για την
επίβλεψη των τοπογραφικών εργασιών. Η κα Βιολέττα Τζανίδη παραμένει ως επιβλέπουσα των Η/Μ εργασιών της
μελέτης.
Το με αριθ. 88826/8283/13-07-2020 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου) προς το
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου, στάλθηκε για πληρωμή ο 5ος λογαριασμός της μελέτης που περιλαμβάνει
την πιστοποίηση α) του 80% της τροποποιημένης αμοιβής των Τοπογραφικών εργασιών, β) του 80% της
τροποποιημένης αμοιβής της Προμελέτης των Συγκοινωνιακών εργασιών, γ) του 80% της αμοιβής της Προμελέτης
Υδραυλικών εργασιών και δ) το 80% της αμοιβής της Προκαταρκτικής στων Στατικών εργασιών.
Το με αριθ. 100599/9474/30-07-2020 έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου προς την Δ/νουσα
Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με το οποίο επιστράφηκε ο 5ος λογαριασμός λόγω έλλειψης
δικαιολογητικών (ασφαλιστική ενημερότητα ΤΣΜΕΔΕ κλπ) των εταιρειών DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΙΚΕ και ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ, ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.
Το με αριθ. 100966/9522/31-07-2020 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου) προς τους
αναδόχους μελετητές, με το οποίο επέστρεψε τα δικαιολογητικά των εταιρειών DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΙΚΕ και ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ, ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε. κατόπιν αιτήματος τους.
Το από 11-08-2020 (αριθμ. πρωτ. 107199/10158/11-08-2020 της Υπηρεσίας) έγγραφο των αναδόχων μελετητών προς
την Δ/νουσα Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), γίνεται αιτιολόγηση για την μη προσκόμιση δικαιολογητικών
των εταιρειών
DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΕ και
ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ, ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε. για την πληρωμή του 5ου λογαριασμού που ζητήθηκαν από το Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης Ηπείρου.
Το με αριθ. 107199/10158/28-08-2020 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου) προς τον
Νομικό Σύμβουλο Περιφέρειας Ηπείρου με κοινοποίηση στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου και στους
αναδόχους μελετητές, με το οποίο στάλθηκε το από 11-08-2020 έγγραφο των αναδόχων μελετητών καθώς και σχετικά
έγγραφα που αφορούν την προσκόμιση ή όχι δικαιολογητικών των εταιρειών DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΙΚΕ και ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ, ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε. για την πληρωμή του 5ου λογαριασμού για να
λάβει γνώση και για γνωμοδότηση. Ενημερωτικά ο Νομικός Σύμβουλος της Περιφέρειας Ηπείρου χωρίς να αποστείλει
έγγραφο διατύπωσε την άποψη ότι είναι θέμα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου, το οποίο μένει στην
άποψη του ότι δεν μπορεί να γίνει πληρωμή χωρίς την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών των παραπάνω
εταιρειών.
Το με αριθμ. οικ. 138532/12947/06-10-2020 πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής των φακέλων της μελέτης στους
επιβλέποντες, σύμφωνα με την αριθμ. οικ. 89293/8333/09-07-2020 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας (αλλαγή
επιβλεπόντων).
Την με αριθμ. 30/1985/19-11-2020 (ΑΔΑ: Ω1Γ7Λ9-Θ2Δ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάλυση της σύμβασης, με διακοπή της εκπόνησης του σταδίου: ¨Φάση 3:
Προμελέτες Έργων, Α. Χάραξη Φακέλου Έργου¨ της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση της Ε.Ο.
Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας με Εγνατία οδό (Τμήμα Παραμυθιά – Μεσοπόταμος)».
Το με αριθ. 170033/15774/27-11-2020 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου) προς τους
αναδόχους μελετητές, με το οποίο κοινοποίησε την με αριθμ. 30/1985/19 -11-2020 (ΑΔΑ: Ω1Γ7Λ9-Θ2Δ)
απόφαση διάλυσης της σύμβασης της μελέτης.
Τo από 30/12/2020 (αριθμ. πρωτ. 187604/17694/30-12-2020 της Υπηρεσίας) αίτημα των αναδόχων μελετητών, με το
οποίο αιτείται την έγκριση-πιστοποίηση των εκτελεσμένων και παραληφθέντων μελετών, για την οικονομική
τακτοποίηση και αποπληρωμή των, βάση του άρθρου 36,4 του Ν.3316/2005.
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Τo από 30/12/2020 (αριθμ. πρωτ. 187608/17696/30-12-2020 της Υπηρεσίας) αίτημα των αναδόχων μελετητών, με το
οποίο αιτείται την αποζημίωση των μη εκτελεσθέντων αντικειμένων της μελέτης, βάση του άρθρου 36.1,2 κα 3 του
Ν3316/2005.
62. Το με αριθ. 187608/17696/04-02-2021 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου) προς το
Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με το οποίο διαβιβάστηκε ο 2 ος Σ.Π. (Τελικός) και το 2ο
Π.Κ.Ν.Μ.Ν.Ε. με συνοδευτικά έγγραφα και την σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας για γνωμοδότηση της έγκρισής
αυτών.
63. Το με αριθμ. 61/23-02-2021 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου προς την
Δ/νουσα Υπηρεσία, με το οποίο διαβιβάστηκε απόσπασμα από το αριθμ. 1/4/2/2021 Πρακτικό Συνεδρίασης που
γνωμοδοτεί ομόφωνα [αρ. γνωμοδ. 1/58/4/2/2021 (θ.59)] υπέρ της έγκρισης του 2ου Σ.Π. (Τελικού) και του 2ου
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
64. Το με αριθ. οικ. 28068/3221/02-03-2021 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου) προς την
Οικονομική επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου, με το οποίο διαβιβάστηκε ο 2ος Σ.Π. (Τελικός) και το 2ο Π.Κ.Ν.Μ.Ν.Ε.
με συνοδευτικά έγγραφα και την σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας για γνωμοδότηση της έγκρισής αυτών.
65. Την με αριθμ. 8/357/09-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου,
με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Σ.Π. (Τελικός) και το 2ο Π.Κ.Ν.Μ.Ν.Ε. της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση
της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας με Εγνατία οδό (Τμήμα Παραμυθιά – Μεσοπόταμος)».
66. Το με αριθ. 37221/4255/22-03-2021 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου) προς τους
αναδόχους μελετητές, με το οποίο κοινοποίησε την με αριθμ. 8/357/09-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ) απόφαση
έγκρισης του 2ου Σ.Π. (Τελικός) και του 2ου Π.Κ.Ν.Μ.Ν.Ε. της μελέτης και ζήτησε την παράδοση τεσσάρων σειρών
των Τοπογραφικών εργασιών (Τοπογραφικό δίκτυο – Αποτυπώσεις) που είχαν εκτελέσει μέχρι την διάλυση της
σύμβασης.
67. Το από 04-06-2021 (αριθμ. πρωτ. 79451/8633/04-06-2021 της Υπηρεσίας) έγγραφο των αναδόχων μελετητών προς
την Δ/νουσα Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με το οποίο υποβλήθηκαν αντίγραφα της Τοπογραφικής
μελέτης (Τοπογραφικό δίκτυο – Αποτυπώσεις) της μελέτης.
και επειδή:
Το Τοπογραφικό Δίκτυο και οι Αποτυπώσεις των Τοπογραφικών εργασιών εκπονήθηκαν και παραδόθηκαν εμπρόθεσμα και
σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις και τον εγκεκριμένο 2ο Συγκριτικό Πίνακα (Τελικό).
Η έγκριση των παραπάνω Τοπογραφικών εργασιών (Τοπογραφικό δίκτυο – Αποτυπώσεις) δύναται να εγκριθούν και βάση
της εγκυκλίου 38/2005 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ (Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων έργων).
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
61.

A.

B.

Την έγκριση των Τοπογραφικών εργασιών (Τοπογραφικό δίκτυο – Αποτυπώσεις) της μελέτης "Σύνδεση της Ε.Ο.
Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας με Εγνατία οδό (Τμήμα Παραμυθιά - Μεσοπόταμος)", που χρηματοδοτείται από τη
ΣΑΜΠ018/3 Ηπείρου ΚΑ2007ΜΠ01830003 με ανάδοχο τα συνεργαζόμενα Γραφεία Μελετών: «"ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ
Ε.Ε."/ "DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε."/ "ΚΑΣΤΩΡ Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ"/ "Σ.Σ.Ε. & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε."/ "ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ"/ "ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ"/ "ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ"», όπως συντάχθηκαν από το ανάδοχο γραφείο μελετών: ΓΕ-ΟΔΟΜΗ Ε.Ε., ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νουσα Υπηρεσία (τμήμα Σ.Ε. της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου).
Τα σχέδια και τα τεύχη που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση είναι τα παρακάτω: …… …».

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος:

Το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζάψας Γεώργιος, δήλωσε ότι απέχει από τη λήψη απόφασης,
λόγω της διάλυσης της σύμβασης της μελέτης, και τόνισε ότι η περιφερειακή αρχή πρέπει
να αναλάβει την ευθύνη να ωριμάσει το έργο ώστε να ενταχθεί σε χρηματοδοτικό
πρόγραμμα.
Το μέλος της Επιτροπής, κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Την έγκριση των Τοπογραφικών εργασιών (Τοπογραφικό δίκτυο – Αποτυπώσεις) της
μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας με Εγνατία
οδό (Τμήμα Παραμυθιά - Μεσοπόταμος)», που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΜΠ018/3
Ηπείρου με ΚΑ2007ΜΠ01830003, με ανάδοχο τα συνεργαζόμενα Γραφεία Μελετών: «"ΓΕΟΔΟ-ΜΗ Ε.Ε."/ "DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε."/ "ΚΑΣΤΩΡ Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ"/ "Σ.Σ.Ε. & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε."/ "ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ"/ "ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ"/ "ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ"», όπως
συντάχθηκαν από το ανάδοχο γραφείο μελετών: «ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ Ε.Ε.», ελέγχθηκαν και
θεωρήθηκαν από την Δ/νουσα Υπηρεσία (Τμήμα Σ.Ε. της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου).
Β. Τα σχέδια και τα τεύχη που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση είναι τα παρακάτω:
1.
2.
3.

ΤΟ.01
ΤΟ.02
ΤΟ.03

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

κλ.1:1000
κλ.1:1000
κλ.1:1000
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ΤΟ.04
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
κλ.1:1000
ΤΟ.05
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
κλ.1:1000
ΤΟ.06
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
κλ.1:1000
ΤΟ.07
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
κλ.1:1000
ΤΟ.08
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
κλ.1:1000
ΤΟ.09
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
κλ.1:1000
ΤΟ.10
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
κλ.1:1000
ΤΟ.11
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
κλ.1:1000
ΤΟ.12
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
κλ.1:1000
ΤΟ.13
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
κλ.1:1000
ΤΟ.14
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
κλ.1:1000
ΤΟ.15
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
κλ.1:1000
ΤΟ.16
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
κλ.1:1000
ΤΟ.17
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
κλ.1:1000
ΤΟ.18
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
κλ.1:1000
ΤΟ.19
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
κλ.1:1000
ΤΟ.20
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
κλ.1:1000
ΤΟ.21
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
κλ.1:1000
ΤΟ.22
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
κλ.1:1000
ΤΟ.23
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
κλ.1:1000
ΤΟ.24
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
κλ.1:1000
ΤΟ.25
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
κλ.1:1000
ΤΟ.26
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
κλ.1:1000
ΤΟ.27
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
κλ.1:1000
ΤΟ.28
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
κλ.1:1000
ΤΟ.29
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
κλ.1:1000
ΤΟ.30
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
κλ.1:1000
ΤΟ.31
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
κλ.1:1000
ΤΟ.32
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
κλ.1:1000
ΤΟ.33
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
κλ.1:1000
ΤΟ.34
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
κλ.1:1000
ΤΟ.35
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
κλ.1:1000
ΤΟ.36
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
κλ.1:1000
ΤΟ.37
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
κλ.1:1000
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΤΡΙΓΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ – ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟ –
ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ)
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/975/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 17ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο
της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο κατασκευής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή
αποχετευτικών αγωγών (δίκτυα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης) και αντλιοστασίων στα όρια
του Δήμου Πρέβεζας».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9113/14-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1348/14-062021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. Για την έγκριση δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικών
αγωγών (δίκτυα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης) και αντλιοστασίων στα όρια του Δήμου Πρέβεζας»
αναδόχου «Εργοδυναμική Πατρών Α.Τ.Ε.»
Επειδή
1. Για την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου του θέματος απαιτείται σύνδεση με το δίκτυο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
2. Η ΔΕΔΔΗΕ με το παρακάτω έγγραφό της καθόρισε την δαπάνη σύνδεσης του Κεντρικού Αντλιοστασίου
Λυμάτων ως εξής :
Αρ/ημ.
τοποθεσία αντλιοστασίου
Ποσό (με ΦΠΑ)
381/26-05-2021
Κανάλι Πρεβέζης
9.502,79 €
3. Η με αρ .πρ.: 35330/1108/06-03-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκριση διάθεσης πίστωσης
με υποέργο «Εργασίες ηλεκτροδότησης αντλιοστασίων και Ε.Ε.Λ.», καλύπτει την απαιτούμενη προς έγκριση
πίστωση.
Εισηγούμαστε
Την έγκριση της δαπάνης για την σύνδεση στο δίκτυο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. του έργου του θέματος ύψους
9.502,79 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) ….».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 9.502,79 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) για την
πληρωμή της δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, του Κεντρικού Αντλιοστασίου Λυμάτων, στο
πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών (δίκτυα
συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης) και αντλιοστασίων στα όρια του Δήμου Πρέβεζας» και τη διάθεση της
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 Ηπείρου με ΚΑ
2017ΕΠ01810012 και τίτλο «Έργα συλλογής και μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του
πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμου Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παραλίας Λούτσας Δήμου
Πάργας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Εργασίες ηλεκτροδότησης αντλιοστασίων και Ε.Ε.Λ.).
.……………………………………………………………………………………………………………
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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/976/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 18ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετατόπιση στύλου υφιστάμενου
δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο κατασκευής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Βελτίωση ΕΟ Άρτας – Καρδίτσας από Πηγές έως όρια 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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8873/16-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1375/16-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία
διαβιβάζει την εισηγητική έκθεση, στην οποία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη:


Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 Την με αρ. πρωτ. 4020/31-5-2021 προσφορά της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την μετατόπιση υφιστάμενης παροχής
της συνολικού κόστους 2.788,61 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%.
 Την αρ. πρωτ. 78078/4706/3-6-2021 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 2.788,61 € με ΦΠΑ από
την πίστωση ΣΑΕΠ 530 με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο Υποέργου «Δαπάνη ΔΕΔΔΗΕ για την
μετατόπιση στύλου στο δδ Πηγών Άρτας» για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.
Εισηγούμαστε
την έγκριση δαπάνης ύψους 2.788,61 € με ΦΠΑ 24% για την μετατόπιση παροχής στα πλαίσια κατασκευής του
έργου του θέματος: (ΠΙΝΑΚΑΣ)...».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 2.788,61 με ΦΠΑ 24%, για την μετατόπιση στύλου
υφιστάμενου δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο κατασκευής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Βελτίωση ΕΟ Άρτας – Καρδίτσας από Πηγές έως όρια Ηπείρου» και τη διάθεση της
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με ΚΑ
2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021».
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/977/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 19ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την συντήρηση της γέφυρας μπέλεϋ Γρανίτσας
Ιωαννίνων».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
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ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9175/16-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1364/16-06-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:….
1.Το με αρίθμ. πρωτ. : 45/14-04-2021-2021 αίτημα στην Υπηρεσία μας του προέδρου της Τ.Κ. Γρανίτσας
Δήμου Ζίτσας , προκειμένου να προβούμε σε εργασίες αντικατάστασης - συντήρησης της μεταλλικής γέφυρας
στην επαρχιακή οδό Γρανίτσας – Κούρεντων λόγω φθορών.
2.Ότι, μετά από αυτοψία υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών
αποξήλωσης του υπάρχοντος ξύλινου δαπέδου και τοποθέτησης νέου - μεταλλικού και γενικότερης
συντήρησης της μεταλλικής γέφυρας, αφού λόγω της παλαιότητας αλλά και των βαρέων και συνεχών φορτίων
(μεταφορά ζωικού βασιλείου και ζωοτροφών) αφού μέσω αυτής εξυπηρετούνται κατά κύριο λόγο οι
κτηνοτρόφοι της περιοχής, τα μεταλλικά της στοιχεία έχουν παραμορφωθεί και χρήζουν άμεσης
αντικατάστασης, προκειμένου να κυκλοφορείται με ασφάλεια.
3.Την με αριθμ. πρωτ. : 85750/5917/14-06-2021 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 μεταλλικών στοιχείων για την συντήρηση της γέφυρας μπέλευ
Γρανίτσας Ιωαννίνων)».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων
για την συντήρηση της γέφυρας μπέλευ Γρανίτσας Ιωαννίνων)» του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού 24.800,00 €..…».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την
συντήρηση της γέφυρας μπέλεϋ Γρανίτσας Ιωαννίνων», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή,
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός
ότι η γέφυρα μπέλεϋ στην επαρχιακή οδό Γρανίτσας – Κούρεντων χρήζει άμεσης επέμβασης και
απαιτείται η εκτέλεση εργασιών αποξήλωσης του υπάρχοντος ξύλινου δαπέδου και τοποθέτησης νέουμεταλλικού και γενικότερα συντήρηση αυτής και αντικατάσταση των μεταλλικών της στοιχείων τα οποία
έχουν παραμορφωθεί, λόγω των βαρέων και συνεχών φορτίων (μεταφορά ζωικού βασιλείου και
ζωοτροφών), αφού μέσω αυτής εξυπηρετούνται κατά κύριο λόγο οι κτηνοτρόφοι της περιοχής, ώστε να
επιτευχθεί η ασφαλής κυκλοφορία σε αυτή.
 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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/978/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 20ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια οπλισμένων τσιμεντοσωλήνων για την συντήρηση του οδικού δικτύου
Περιφέρειας Ηπείρου».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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. 8576/15-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1366/16-06-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη:….
6. Την υπ’ αριθ. 78075/4705/3-6-2021 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: «Προμήθεια οπλισμένων τσιμεντοσωλήνων για την συντήρηση του οδικού δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου».
7. Την από 15-6-2021 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας..
Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι για την κατασκευή τεχνικών έργων διευθέτησης
των όμβριων υδάτων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου χρειάζεται η προμήθεια
οπλισμένων τσιμεντοσωλήνων, διαφόρων διαμετρήματος ανάλογα με τις απαιτήσεις των σημείων
αποκατάστασής. Οι τσιμεντοσωλήνες θα είναι οπλισμένοι βαρέως τύπου για την άμεση τοποθέτηση και
επανεπίχωση των σημείων που θα απαιτηθούν.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Προμήθεια οπλισμένων
τσιμεντοσωλήνων για την συντήρηση του οδικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού
24.800,00€ (με ΦΠΑ)., 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 «Προμήθεια οπλισμένων τσιμεντοσωλήνων για
την συντήρηση του οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», βάσει της από 15-06-2021 τεχνικής έκθεσης
όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου,
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην προμήθεια οπλισμένων τσιμεντοσωλήνων, βαρέως
τύπου, διαφόρων διαμετρήματος, για την άμεση τοποθέτηση και επανεπίχωση των σημείων που θα
απαιτηθούν και αφορούν στην κατασκευή τεχνικών έργων διευθέτησης των όμβριων υδάτων στο
επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/979/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 21ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Κοπή και απομάκρυνση επικίνδυνων δέντρων και καθαρισμός υδραυλάκων στην
περιοχή Χρυσόρραχης (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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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. 5294/14-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1371/16-06-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1. Ότι τόσο το επαρχιακό οδικό δίκτυο όσο και οι αύλακες που είναι δίπλα από το δρόμο από τους οποίους
ποτίζετε ο κάμπος στην περιοχή της Χρυσόρραχης είναι σε άθλια κατάσταση με την εργολαβία αυτή θα γίνει
κλάδεμα και κοπή δένδρων που είναι δίπλα στους αύλακες ,βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου
χορτοκοπτικού και εργάτες ,ο καθαρισμός όλων των αυλακιών με μηχανήματα και εργάτες η συγκέντρωση
όλων των δενδροκομικών και φυτικών υλικών και η απομάκρυνσή τους σε χώρους που επιτρέπετε.
2. Την με αριθμ. : 45965/1867/7-4-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου « Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2020ΕΠ53000001.
Υποέργο: «Κοπή και απομάκρυνση επικίνδυνων δέντρων και καθαρισμός υδραυλάκων στην περιοχή
Χρυσόρραχης ( παροχή υπηρεσιών)».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης του υποέργου : «Κοπή και απομάκρυνση επικίνδυνων δέντρων και
καθαρισμός υδραυλάκων στην περιοχή Χρυσόρραχης (παροχή υπηρεσιών). ΕΡΓΟ: «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
ΚΑ2020ΕΠ53000001.…».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή και απομάκρυνση επικίνδυνων δέντρων και
καθαρισμός υδραυλάκων στην περιοχή Χρυσόρραχης (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης
(τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή
υπάρχει ανάγκη εκτέλεσης διαφόρων εργασιών στην περιοχή Χρυσόρραχης, ήτοι κλάδεμα και κοπή
δένδρων που είναι δίπλα στους αύλακες, βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού και
εργάτες, καθαρισμός όλων των αυλακιών με μηχανήματα και εργάτες, συγκέντρωση όλων των
δενδροκομικών και φυτικών υλικών και απομάκρυνσή τους σε χώρους που επιτρέπεται, δεδομένου ότι
τόσο το επαρχιακό οδικό δίκτυο όσο και οι αύλακες που είναι δίπλα από το δρόμο από τους οποίους
ποτίζεται ο κάμπος, στην περιοχή της Χρυσόρραχης, είναι σε κακή κατάσταση.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/980/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 22ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Καθαρισμός επαρχιακού οδικού δικτύου και υδραυλάκων στην περιοχή Καλπακίου
(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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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. 5290/14-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1372/16-06-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1. Ότι τόσο το επαρχιακό οδικό δίκτυο όσο και οι αύλακες που είναι δίπλα από το δρόμο από τους οποίους
ποτίζετε ο κάμπος του Καλπακίου είναι σε άθλια κατάσταση με την εργολαβία αυτή θα γίνει κλάδεμα και κοπή
δένδρων που είναι δίπλα στους αύλακες ,βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού και
εργάτες ,ο καθαρισμός όλων των αυλακιών με μηχανήματα και εργάτες η συγκέντρωση όλων των
δενδροκομικών και φυτικών υλικών και η απομάκρυνσή τους σε χώρους που επιτρέπετε.
2. Την με αριθμ. : 45967/1868/7-04-2021` απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2020ΕΠ53000001.
Υποέργο: «Καθαρισμός επαρχιακού οδικού δικτύου και υδραυλάκων στην περιοχή Καλπακίου (παροχή
υπηρεσιών)».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης του υποέργου : «Καθαρισμός επαρχιακού οδικού δικτύου και
υδραυλάκων στην περιοχή Καλπακίου (παροχή υπηρεσιών) ΕΡΓΟ: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2020ΕΠ53000001 …».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός επαρχιακού οδικού δικτύου και
υδραυλάκων στην περιοχή Καλπακίου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική
περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή υπάρχει ανάγκη
εκτέλεσης διαφόρων εργασιών στην περιοχή Καλπακίου, ήτοι κλάδεμα και κοπή δένδρων που είναι δίπλα
στους αύλακες, βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού και εργάτες, καθαρισμός όλων
των αυλακιών με μηχανήματα και εργάτες, συγκέντρωση όλων των δενδροκομικών και φυτικών υλικών
και απομάκρυνσή τους σε χώρους που επιτρέπεται, δεδομένου ότι τόσο το επαρχιακό οδικό δίκτυο όσο
και οι αύλακες που είναι δίπλα από το δρόμο από τους οποίους ποτίζεται ο κάμπος, στην περιοχή
Καλπακίου, είναι σε κακή κατάσταση.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/981/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 23ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της
Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου
Πάργας για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια υλικών για τον τεχνικό φωτισμό στο
νησάκι Παναγιάς του Δ.Δ. Πάργας», προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ, ορισμός
εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
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Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9529/22-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1413/22-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Με την αριθ. πρωτ. 87950/6201/17-062021 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε πίστωση
24.800,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2019ΕΠ53000002 «Επέκταση αγροτικού και λοιπού
ηλεκτροφωτισμού 2019-2021» (Υποέργο: «Προμήθεια υλικών για τον τεχνικό φωτισμό στο νησάκι Παναγιάς
του Δ.Δ. Πάργας»), προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ .
Ο σκοπός της συνταχθείσας Π.Σ είναι η υλοποίηση του έργου «Προμήθεια υλικών για τον τεχνικό φωτισμό
στο νησάκι Παναγιάς του Δ.Δ. Πάργας».
Προκειμένου να γίνει ο σχεδιασμός του ειδικού - γενικού φωτισμού , μέρους του Βόρειου και Βορειοδυτικού
τμήματος του νησιού , εστιάζοντας ως κέντρο βασικής παρατήρησης του, την περιοχή γύρο από το λιμάνι της
Πάργας απαιτείται η σύναψη νέας Προγραμματικής Σύμβασης και με την παρούσα εισήγηση σας υποβάλλουμε,
για έγκριση, σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, στο οποίο περιγράφεται το αντικείμενο της σύμβασης, η
διάρκεια ισχύος της, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων και οι λοιποί όροι.
Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για :
 Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Περιφέρειας Ηπείρου και και του Δήμου Πάργας για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια υλικών για
τον τεχνικό φωτισμό στο νησάκι Παναγιάς του Δ.Δ. Πάργας», προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ
 Την έγκριση των όρων της λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό
επισυναπτόμενο κείμενο και

Τον ορισμό του κ. Βασίλειου Κυριαζή, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, προϊστάμενο του Τμήματος
Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων με αναπληρωτή
του τον κ. Περικλή Βούρδα, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 Την έγκριση δαπάνης ποσού 24.800,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2019ΕΠ53000002
«Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021» (Υποέργο: «Προμήθεια υλικών για τον
τεχνικό φωτισμό στο νησάκι Παναγιάς του Δ.Δ. Πάργας»), για την υλοποίηση του εν λόγω υποέργου…».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Πάργας για την υλοποίηση του
υποέργου «Προμήθεια υλικών για τον τεχνικό φωτισμό στο νησάκι Παναγιάς του Δ.Δ.
Πάργας» προϋπολογισμού € 24.800,00 με ΦΠΑ
και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ.
πρωτ. 9529/22-06-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου,
Σχέδιο.
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Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης,
ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, τους κάτωθι υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων: τον κ. Βασίλειο Κυριαζή, ΠΕ Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών, προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, με αναπληρωτή του τον κ.
Περικλή Βούρδα, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
Β. Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 24.800,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000002
«Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021», για την υλοποίηση του
ανωτέρω υποέργου.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Η
ακολουθούμενη διαδικασία σύναψης προγραμματικών Περιφέρειας και Δήμων συμβάσεων
παρακάμπτει το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν προκύπτει ότι ελήφθη απόφαση ΔΣ για σύναψη
προγραμματικής Σύμβασης και κατά συνέπεια δεν υπάρχει αίτημα του συλλογικού οργάνου.
Επιπρόσθετα δεν δικαιολογείται η προέλευση της τεχνικής έκθεσης του έργου για το οποίο δεν θα
είχαμε αντίρρηση».

.……………………………………………………………………………………………………………
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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/982/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 24ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της
Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες
διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στο “Πέρα Γεφύρι” της Σκάλας Βραδέτου»,
προϋπολογισμού 32.000,00 € με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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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).
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9532/22-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1422/22-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Με την αριθ. πρωτ. 46592/1898/07-04-2021 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε πίστωση
32.000,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2020ΕΠ53000002 «Συντήρηση – αποκατάσταση
πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» (Υποέργο: «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος
χώρου στο “Πέρα Γεφύρι” της Σκάλας Βραδέτου»), προϋπολογισμού 32.000,00 ευρώ .
Ο σκοπός της συνταχθείσας Π.Σ είναι η υλοποίηση του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
στο “Πέρα Γεφύρι” της Σκάλας Βραδέτου».
Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες εργασίες για την αποκατάσταση των φθορών, του
πεζόδρομου και του περιβάλλοντα χώρου στο «Πέρα Γεφύρι ή Βραδετινό» στη Σκάλα Βραδέτου απαιτείται η
σύναψη νέας Προγραμματικής Σύμβασης και με την παρούσα εισήγηση σας υποβάλλουμε, για έγκριση, σχέδιο
Προγραμματικής Σύμβασης, στο οποίο περιγράφεται το αντικείμενο της σύμβασης, η διάρκεια ισχύος της, τα
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων και οι λοιποί όροι.
Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για :
 Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου
Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στο “Πέρα
Γεφύρι” της Σκάλας Βραδέτου», προϋπολογισμού 32.000,00 ευρώ
 Την έγκριση των όρων της λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό
επισυναπτόμενο κείμενο και

Τον ορισμό της κ. Αικατερίνης Καραγιώτη, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρώτριά της την κ. Ασπασία Γόγολου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 Την έγκριση δαπάνης ποσού 32.000,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2020ΕΠ53000002
«Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» (Υποέργο:
«Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στο “Πέρα Γεφύρι” της Σκάλας Βραδέτου»), για την
υλοποίηση του εν λόγω υποέργου…».

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του
Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του υποέργου «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος
χώρου στο “Πέρα Γεφύρι” της Σκάλας Βραδέτου», προϋπολογισμού 32.000,00 με ΦΠΑ
και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ.
πρωτ. 9532/22-06-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου,
Σχέδιο.
Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης,
ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, την κ. Αικατερίνη Καραγιώτη, ΠΕ Πολιτικών
Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με
-69-

ΑΔΑ: ΨΜΛΩ7Λ9-ΣΧΦ

αναπληρώτριά της την κ. Ασπασία Γόγολου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
Β. Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 32.000,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2020ΕΠ53000002
«Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»,
για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Η
ακολουθούμενη διαδικασία σύναψης προγραμματικών Περιφέρειας και Δήμων συμβάσεων
παρακάμπτει το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν προκύπτει ότι ελήφθη απόφαση ΔΣ για σύναψη
προγραμματικής Σύμβασης και κατά συνέπεια δεν υπάρχει αίτημα του συλλογικού οργάνου.
Επιπρόσθετα δεν δικαιολογείται η προέλευση της τεχνικής έκθεσης του έργου για το οποίο δεν θα
είχαμε αντίρρηση».

.……………………………………………………………………………………………………………
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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/983/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 25ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετατόπιση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, για την κατασκευή
του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού ΚοκκινόχωμαΔελβινακόπουλο-Σπήλαιο».
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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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.
-71-

ΑΔΑ: ΨΜΛΩ7Λ9-ΣΧΦ

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. 9091/17-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1381/17-062021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει την εισηγητική
έκθεση, στην οποία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Επειδή:
 Για την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου του θέματος απαιτείται η μεταφορά του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ
περιοχής Ιωαννίνων
 Η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. περιοχής Ιωαννίνων με το: με αρ. 005094/8 Ιουνίου 2021έγγραφό της καθόρισε την
δαπάνη για την μεταφορά του δικτύου στο ποσό των 2.990,41 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
 Το με αριθ. 108269/3513/13-08-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η
διάθεση πίστωσης του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 για το έργο; Άμεση
αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κοκκινόχωμα-Δελβινακόπουλο-Σπήλαιο προϋπολογισμού 120.000,00 με
ΦΠΑ.
Εισηγούμαστε
Την έγκριση της δαπάνης, για την μεταφορά δικτύου Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. περιοχής Ιωαννίνων πλησίον του Σπηλαίου
που εμποδίζει την εκτέλεση εργασιών ύψους 2.990,41€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), ώστε να
καταστεί δυνατή η κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου του θέματος ...».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 2.990,41€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), για την
μετατόπιση δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κοκκινόχωμα-Δελβινακόπουλο-Σπήλαιο» και τη διάθεση της
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με ΚΑ 2018ΕΠ53000001
και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου» (Υποέργο: Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κοκκινόχωμα-Δελβινακόπουλο-Σπήλαιο).
.……………………………………………………………………………………………………………
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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/984/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 26ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετατόπιση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, για την κατασκευή
του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδικής λειτουργίας τμήματος του οδικού δικτύου
Ελεούσα-Κρύα (Ν. Ιωαννίνων)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9090/17-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1384/17-062021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει την εισηγητική
έκθεση, στην οποία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Επειδή:
 Για την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου του θέματος απαιτείται η μεταφορά του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ
περιοχής Ιωαννίνων στην περιοχή του έργου.
 Η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. περιοχής Ιωαννίνων με το: με αρ. 005093/8 Ιουνίου 2021έγγραφό της καθόρισε την
δαπάνη για την μεταφορά του δικτύου στο ποσό των 6.292,83 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
 Το με αριθ. 123527/3921/12-08-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η
διάθεση πίστωσης του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 για το έργο: Βελτίωση
οδικής λειτουργίας τμήματος του οδικού δικτύου Ελεούσα-Κρύα (Ν Ιωαννίνων προϋπολογισμού
485.000,00 με ΦΠΑ.
Εισηγούμαστε
Την έγκριση της δαπάνης, για την μεταφορά δικτύου Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. περιοχής Ιωαννίνων στην περιοχή του έργου
που εμποδίζει την εκτέλεση εργασιών ύψους 6.292,83€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), ώστε να
καταστεί δυνατή η κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου του θέματος...».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 6.292,83 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), για την
μετατόπιση δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Βελτίωση οδικής λειτουργίας τμήματος του οδικού δικτύου Ελεούσα-Κρύα (Ν. Ιωαννίνων)» και τη
διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με ΚΑ
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου
Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Βελτίωση οδικής λειτουργίας τμήματος του οδικού δικτύου ΕλεούσαΚρύα (Ν. Ιωαννίνων).
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/985/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 27ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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. 9174/16-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1373/16-06-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1. Ότι, μετά από αυτοψία υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών
αποκατάστασης στην βατότητα οδών στην περιοχή της Πρέβεζας στις οποίες εκδηλώθηκαν φθορές (
ρηγματώσεις, καθιζήσεις κλπ) που καθιστούν τη διέλευση επικίνδυνη. Ενόψει δε της θερινής περιόδου, που η
κυκλοφορία αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα, είναι επιτακτική η ανάγκη εκτέλεσης των εργασιών
αποκατάστασης, προς αποφυγή ατυχημάτων.
2. Την με αριθμ. : 85746/5916/14-06-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης
πίστωσης ποσού 12.400,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001 με υποέργο : «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Αποκατάσταση βατότητας
περιοχής Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών) » του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001,
προϋπολογισμού 12.400,00 €..…».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 12.400,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Πρέβεζας
(παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται η εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης της
βατότητας των οδών στις οποίες εκδηλώθηκαν φθορές (ρηγματώσεις, καθιζήσεις κλπ), στην περιοχή της
Πρέβεζας, καθιστώντας τη διέλευση επικίνδυνη και προς αποφυγή ατυχημάτων, δεδομένου ότι η
κυκλοφορία αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα, κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.


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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/986/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 28ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Καθαρισμός προσβάσεων προς παραλίες Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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. 9182/23-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1443/23-06-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1. Ότι, ενόψει της θερινής περιόδου και της αύξησης της κίνησης προς τα παράλια της Ηπείρου, απαιτείται
άμεσα ο καθαρισμός στις οδούς πρόσβασης προς τις παραλίες με απομάκρυνση των προϊόντων
μικροκατολισθήσεων και τη βελτίωση της ορατότητας με την κοπή και απομάκρυνση χόρτων, κλαδιών
δένδρων κ.α. προς αποφυγή ατυχημάτων.
2. Την με αριθμ. : 85739/5913/14-06-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης
πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001 με υποέργο : « Καθαρισμός προσβάσεων προς παραλίες Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών) ».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Καθαρισμός προσβάσεων προς
παραλίες Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών) » του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001,
προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.)....…».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός προσβάσεων προς παραλίες
Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται άμεσα ο καθαρισμός στις οδούς
πρόσβασης προς τις παραλίες, με απομάκρυνση των προϊόντων μικροκατολισθήσεων, καθώς επίσης και
η βελτίωση της ορατότητας με την κοπή και απομάκρυνση χόρτων, κλαδιών, δένδρων κ.α. προς αποφυγή
ατυχημάτων, λόγω αύξησης της κίνησης, προς τα παράλια της Ηπείρου, κατά τη διάρκεια της θερινής
περιόδου.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/987/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 29ο
Έγκριση του Πρακτικού 1ο/31-05-2021 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής
για το υποέργο με Α/Α 1 «Προμήθεια διπλοκάμπινων ημιφορτηγών και επιβατηγών
οχημάτων για την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου», της Πράξης
«Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής
Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» με κωδικό ΟΠΣ 5032676 στο Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 20142020» με ΚΑ 2019ΕΠ01810001.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
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Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. πρωτ. 21/10-01-2019 (ΑΔΑ: ΨΟΔΟ7Λ9-7ΥΓ) απόφαση του Περιφερειάρχη
Ηπείρου, με την οποία εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του
Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ
2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣ 5032676, η Πράξη «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και
ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου»,
συνολικού προϋπολογισμού € 2.042.582,00 με ΦΠΑ.
6. Τις αριθμ. 10/584/15-04-2020, 17/1009/08-07-2020, 25/1681/16-10-2020 και 28/1901/0611-2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης διενέργειας, κατάρτισης της
διακήρυξης, έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας και κατακύρωσης στην
εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.», των αποτελεσμάτων του ανοικτού
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, βάσει της αριθμ. πρωτ: 51954/4116/07-052020 (με Α/Α Συστήματος: 90339) διακήρυξης, του υποέργου με Α/Α 1 (Κωδ. 101604)
«Προμήθεια διπλοκάμπινων ημιφορτηγών και επιβατηγών οχημάτων για την Πολιτική
Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 1.124.000,00 με Φ.Π.Α. της
Πράξης «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5032676, και στη ΣΑΕΠ 018/1 της
Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ01810001, ως εξής:
Α. για το Τμήμα 1: {Είκοσι οχτώ (28), πετρελαιοκίνητα ημιφορτηγά αυτοκίνητα, διπλής
καμπίνας (Double Cab) 4Χ4} της αριθμ. πρωτ: 51954/4116/07-05-2020 διακήρυξης, με
ποσό προσφοράς € 776.300,00 χωρίς ΦΠΑ, για το προσφερόμενο όχημα "NISSAN
NAVARA, 2.3 Lit, 160 Hp, DOUBLE CAΒ, 4X4, ACENTA".
Β. για το Τμήμα 2: {Δύο (2) εννιαθέσια πολυμορφικά επιβατικά οχήματα τύπου Van} της
διακήρυξης, με ποσό προσφοράς € 51.154,00 χωρίς ΦΠΑ, για το προσφερόμενο όχημα
“NISSAN NV300, COMBI, 2.0 LIT, 120 Hp, L2H1 COMFORT”.
7. Την εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος, που κατατέθηκε
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το από 04-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
2787/04-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Επιτροπή υποβάλλει
προς έγκριση το Πρακτικό 4ο/04-11-2020 (Αποσφράγιση και έλεγχος Δικαιολογητικών
κατακύρωσης).
8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου,
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6192/14-06-2021 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1347/14-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την
οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση του συνημμένου, Πρακτικού της επιτροπής
παρακολούθησης και παραλαβής, επί του από 06/04/2021 (υπ΄ αριθμ. πρωτ. εισερχομένου
45888/3783/06-04-2021) συνημμένου εγγράφου του αναδόχου της σύμβασης
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
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ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», συμβατικού τιμήματος
1.011.601,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. βάσει και της συνημμένης αριθμ. πρωτ.
1552/10-06-2020 σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας
Ηπείρου.
Στο συνημμένο στην εισήγηση, Πρακτικό 1ο/31-05-2021 της Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής του Υποέργου, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ:
Προμήθεια διπλοκάμπινων
ημιφορτηγών και επιβατηγών
οχημάτων για την Πολιτική Προστασία
της Περιφέρειας Ηπείρου
ΤΙΜΗΜΑ: 1.011.601,20 € με Φ.Π.Α.

«…

1Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της συνεδριάσεως της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για το υποέργο «Προμήθεια
διπλοκάμπινων ημιφορτηγών και επιβατηγών οχημάτων για την Πολιτική Προστασία της
Περιφέρειας Ηπείρου» για την πράξη ‘‘Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού
εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου’’, συμβατικού
τιμήματος ενός εκατομμυρίου έντεκα χιλιάδων και εξακοσίων ενός ΕΥΡΩ και είκοσι ΛΕΠΤΩΝ
(1.011.601,20 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.
(Αριθμός διακήρυξης: 51954/4116/07-05-2020)

Στα Ιωάννινα, την 31η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία του
Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 στα Ιωάννινα (γραφείο 223)
συνήλθε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του ανωτέρω έργου, η οποία
συγκροτήθηκε με την αριθμ. 50492/4247/14-04-2021 (ΑΔΑ: Ψ6ΝΧ7Λ9-6ΡΒ) απόφαση του
Τμήματος Προμηθειών της Περιφέρειας Ηπείρου αποτελούμενη από τους:
1. Τσιφτσή Νικόλαο, υπάλληλο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, του κλάδου Τ.Ε.
Μηχανικών, με ειδικότητα Μηχανικών Οχημάτων, ως πρόεδρο
2. Νάκα Αθανάσιο, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, του κλάδου Τ.Ε.
Μηχανικών, με ειδικότητα Μηχανικών Μηχανολόγων, ως μέλος
3. Δεμιρτζόγλου Αιμίλιο, υπάλληλο της Δ/νσης Διαφάνειας
Διακυβέρνησης, του κλάδου Τ.Ε. Πληροφορικής, ως μέλος

και

Ηλεκτρονικής

προκειμένου να εξετάσει το με απ 45888/3783/06-04-2021 έγγραφο της εταιρείας «ΝΙΚ. Ι.
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.», αναδόχου του διαγωνισμού, για τις ενέργειες εκ μέρους της Αναθέτουσας
Αρχής, στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης για την «Προμήθεια διπλοκάμπινων ημιφορτηγών
και επιβατηγών οχημάτων για την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου» με ΑΔΑΜ:
21SYMV008240205 2021-03-05, ως επακόλουθο της αλλαγής επιμέρους τεχνικών
χαρακτηριστικών που υφίστανται στο υπό προμήθεια μοντέλο των δύο (2) Επιβατικών 9θέσιων πολυμορφικών οχημάτων τύπου Van του Τμήματος 2, ήτοι στο Nissan NV300 Combi
2.0 lit 120 Hp L2H1 Comfort, εκ της κατασκευάστριας εταιρείας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το
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ως άνω έγγραφο, η εταιρεία NISSAN με σκοπό την εναρμόνιση με την νεότερη οδηγία
καυσαερίων (euro 6d full), προέβη στην αύξηση της ιπποδύναμης του εν λόγω μοντέλου από
120 Hp (88Kw) σε 150 Hp (110 Kw).
Από την εξέταση των σχετικών στοιχείων, μεταξύ των οποίων και της νέας έγκρισης τύπου
του οχήματος, προκύπτει ότι:
α) η απόκλιση από τις αρχικές τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου είδους που
συνιστά η αύξηση της ιπποδύναμης στο υπό προμήθεια μοντέλο από 120 Hp σε 150 Hp, δεν
θέτει θέμα άρσης της κάλυψης των σχετικών απαιτήσεων της διακήρυξης, δεδομένου ότι η
σχετική προδιαγραφή έθετε μόνο κάτω όριο (κατ’ ελάχιστον) ως προς την ιπποδύναμη
(75Kw/100 Hp), συνεπώς και η αυξημένη ιπποδύναμη των 150 Hp είναι αποδεκτή.
β) η ανάθεση της σύμβασης έγινε με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, συνεπώς το μέγεθος της ιπποδύναμης του
προσφερόμενου οχήματος υπό την προϋπόθεση ότι καλυπτόταν η σχετική απαίτηση, δεν
επιδρούσε στην επιλογή του αναδόχου.
γ) η αυξημένη ιπποδύναμη στα υπό προμήθεια οχήματα, συνιστά απόκλιση επί τα βελτίω
για τα προς παράδοση είδη σε σχέση με τις αρχικές προδιαγραφές της προσφοράς,
λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση για την οποία προορίζονται τα οχήματα η οποία περιλαμβάνει
κατά κύριο λόγο μετακινήσεις σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο οι οποίες εξυπηρετούνται
καλύτερα από την αυξημένη ιπποδύναμη.
δ) πέραν της αύξησης της ιπποδύναμης και αλλαγής λοιπών ειδικών τεχνικών
χαρακτηριστικών του κινητήρα προκειμένου να εναρμονίζεται με την ισχύουσα (από
01/01/2021) νεότερη ευρωπαϊκή οδηγία καυσαερίων (euro 6d full), δεν υφίσταται κάποια
άλλη ουσιώδης αλλαγή εκ της κατασκευάστριας εταιρείας στο νέο μοντέλο του οχήματος
(ημ/νία ανάρτησης έγκρισης: 04-05-2021) που κατασκευάζεται στο ίδιο εργοστάσιο και
διατίθεται στην ίδια εμπορική ονομασία, στον ίδιο τύπο και στην ίδια έκδοση με το παλιό
(NISSAN NV300 Combi L2H1 Comfort).
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
ομόφωνα κρίνει
ότι η αύξηση της ιπποδύναμης και αλλαγής λοιπών ειδικών τεχνικών χαρακτηριστικών του
κινητήρα που υφίστανται στο μοντέλο του οχήματος που διατίθεται πλέον στην αγορά υπό την
ίδια εμπορική ονομασία (NISSAN NV300 Combi L2H1 Comfort) σε σχέση με αυτό που
περιλαμβάνεται στο συμβατικό αντικείμενο, συνιστά απόκλιση επί τα βελτίω ως προς τα
παραδοτέα οχήματα που δεν αποτελεί λόγο απόρριψης της παραλαβής τους ούτε θέτει
ζήτημα τροποποίησης του συμβατικού αντικειμένου προκειμένου να καθίσταται εφικτή η
εκτέλεση της σύμβασης με την παράδοση των εν λόγω οχημάτων που διατίθενται πλέον στην
αγορά.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπή εις
τριπλούν.
Ιωάννινα, 31 Μαΐου 2021
Η Επιτροπή Διαγωνισμού
Ο πρόεδρος
Τσιφτσής Νικόλαος
ΤΕ Μηχανικών

Τα μέλη
Νάκας Αθανάσιος
ΤΕ Μηχανικών

Δεμιρτζόγλου Αιμίλιος
ΤΕ Πληροφορικής

……………………………………………………………………………………………………………..….. ….».
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9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος,
δήλωσε ότι συμφωνεί, εφόσον δεν αλλάζει το συμβατικό αντικείμενο και είναι επ’ ωφελεία
της Περιφέρειας.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το 1ο/31-05-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ανωτέρω
υπό στ. 8), για το υποέργο με Α/Α 1 «Προμήθεια διπλοκάμπινων ημιφορτηγών και επιβατηγών
οχημάτων για την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου», της Πράξης «Προμήθεια
επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας Ηπείρου» με κωδικό ΟΠΣ 5032676 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ
2014-2020» με ΚΑ 2019ΕΠ01810001
ως προς την παραλαβή από την ανάδοχο εταιρεία «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.», των οχημάτων
του Τμήματος 2 της αριθμ. πρωτ: 51954/4116/07-05-2020 (με Α/Α Συστήματος: 90339)
διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού, ήτοι δύο (2) εννιαθέσιων πολυμορφικών επιβατικών
οχημάτων τύπου Van: “NISSAN NV300, COMBI, 2.0 LIT, 120 Hp, L2H1 COMFORT”, δεδομένου
ότι, η κατασκευάστρια εταιρεία NISSAN με σκοπό την εναρμόνιση με την νεότερη οδηγία
καυσαερίων (euro 6d full), προέβη στην αύξηση της ιπποδύναμης του εν λόγω μοντέλου από
120 Hp (88Kw) σε 150 Hp (110 Kw)
και επειδή η αύξηση της ιπποδύναμης και αλλαγής λοιπών ειδικών τεχνικών χαρακτηριστικών
του κινητήρα που υφίστανται στο μοντέλο του οχήματος που διατίθεται πλέον στην αγορά υπό
την ίδια εμπορική ονομασία (NISSAN NV300 Combi L2H1 Comfort) σε σχέση με αυτό που
περιλαμβάνεται στο συμβατικό αντικείμενο, συνιστά απόκλιση επί τα βελτίω ως προς τα
παραδοτέα οχήματα που δεν αποτελεί λόγο απόρριψης της παραλαβής τους ούτε θέτει ζήτημα
τροποποίησης του συμβατικού αντικειμένου προκειμένου να καθίσταται εφικτή η εκτέλεση της
σύμβασης με την παράδοση των εν λόγω οχημάτων που διατίθενται πλέον στην αγορά.
.……………………………………………………………………………………………………………
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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/988/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 30ο
Έγκριση του Πρακτικού 1ο/16-06-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής
Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών
(μελανιών και toner για fax και εκτυπωτές), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2021 προϋπολογισμού € 18.600,00 με
Φ.Π.Α.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
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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) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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. 8/372/09-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία Α)
εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της
Περιφέρειας Ηπείρου, συνοπτικών διαγωνισμών για την ανάδειξη της συμφερότερης από
οικονομικής άποψης προσφοράς, για τις προμήθειες γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού
χαρτιού Α4 και αναλώσιμων ειδών (μελανιών και toner για fax και εκτυπωτές), για τις ανάγκες
των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2021, Β) εγκρίθηκε
η συνολική δαπάνη ποσού € 50.000,00 πλέον ΦΠΑ και η διάθεση της σχετικής πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 1111 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) έτους 2021, ως εξής: α) για την προμήθεια γραφικής ύλης, ποσό
€ 20.000,00 πλέον ΦΠΑ, β) για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, ποσό €
15.000,00 πλέον ΦΠΑ και γ) για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών (μελανιών και toner για
fax και εκτυπωτές), ποσό € 15.000,00 πλέον ΦΠΑ και Γ) και συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη
στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, τριμελής Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των
προσφορών, των ανωτέρω συνοπτικών διαγωνισμών, και ορίστηκαν τα μέλη αυτής με τους
αναπληρωτές τους, υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου.
6. Την με α/α 857 και αριθμ. πρωτ. 32246/2830/09-03-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
για την πληρωμή της δαπάνης για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών, ποσού € 18.600,00
με ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 01.072.111.01 του προϋπολογισμού της
Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, με α/α καταχώρισης 858, στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών
πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου.
7. Την εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος, που κατατέθηκε
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το από 17-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1391/17-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Επιτροπή υποβάλλει
προς έγκριση το Πρακτικό 1ο/16-06-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών) του συνοπτικού
διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών, της αριθ. 72347/5604/26-05-2021
διακήρυξης.
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα



Εγκρίνει το Πρακτικό 1ο/16-06-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας
του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών (μελανιών και toner για fax
και εκτυπωτές), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου,
για το έτος 2021 προϋπολογισμού € 18.600,00 με Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072
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ΚΑΕ 1111 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021,
σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 72347/5604/26-05-2021 διακήρυξη,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην
αποσφράγιση, έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών των πέντε (5) διαγωνιζομένων οικονομικών φορέων που κατατέθηκαν
εμπρόθεσμα, ήτοι των:
Π1
Π2
Π3
Π4
Π5

PRINTERLAND ΕΠΕ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ
RETHINK Α.Ε.Β.Ε.
Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Από τον έλεγχο των υποφακέλων με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» των
διαγωνιζομένων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 του Παραρτήματος Α΄ της
διακήρυξης, διαπιστώθηκε ότι όλες οι προσφορές ήταν σύμφωνες με τους όρους της
διακήρυξης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προχώρησε στον έλεγχο των
υποφακέλων με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» των διαγωνιζομένων, καταγράφοντας τη
συμμόρφωσή τους προς τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο
άρθρο 5 του Παραρτήματος Α΄ καθώς και στο Παράρτημα Β΄ αυτής, κατέγραψε τις διαπιστώσεις
της και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει στο ως άνω Πρακτικό 1ο/16-06-2021, ομόφωνα
αποφάσισε να απορρίψει τις προσφορές των οικονομικών φορέων: Π1 «PRINTERLAND ΕΠΕ»
και Π5 «ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», λόγω μη συμμόρφωσής τους με τους απαράβατους όρους της
διακήρυξης, ενώ έκανε δεκτές τις προσφορές των οικονομικών φορέων: Π2 «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ» Π3 «RETHINK Α.Ε.Β.Ε.» και Π4 «Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ».
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αποσφράγισε τους υποφακέλους με
την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», των προσφορών των διαγωνιζομένων που έγιναν
αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 7 του
Παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης, και τις κατέγραψε στον συνημμένο στο Πρακτικό, πίνακα.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή του Διενέργειας Διαγωνισμού, ομόφωνα εισηγείται:
1. να αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού ο προσφέρων «Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ
ΟΕ»,
2. να απορριφθούν οι προσφορές Π1 του προσφέροντα «PRINTERLAND ΕΠΕ» και Π5 του
προσφέροντα «ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», καθώς προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως
απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.



Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση, Πρακτικό 1ο/16-06-2021
(αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια αναλώσιμων ειδών (μελανιών και toner για fax και εκτυπωτές), για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2021 προϋπολογισμού €
18.600,00 με Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 1111 του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την αρ. πρωτ.
72347/5604/26-05-2021 διακήρυξη:
Α. Απορρίπτονται οι προσφορές των κάτωθι διαγωνιζομένων οικονομικών φορέων, λόγω μη
συμμόρφωσης των τεχνικών προσφορών τους με τους απαράβατους όρους της διακήρυξης, ως
εξής:
1. Π1 «PRINTERLAND ΕΠΕ», επειδή από τον έλεγχο του υποφακέλου της Τεχνικής
Προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ελλείψεις/ασάφειες σε αυτή, καθώς α) δεν έχει
υποβληθεί ο πίνακας ποσοτήτων και ειδών, στον οποίο να αναγράφεται για το καθένα από
τα προσφερόμενα είδη αν αυτά είναι αυθεντικά ή ισοδύναμα και β) δεν αναγράφεται ο
αριθμός των σελίδων που τυπώνει κάθε ισοδύναμο αναλώσιμο βάσει ISO/IEC19752 ή
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ISO/IEC19798 για να αποδειχθεί αν υπάρχει συμφωνία με το αντίστοιχο γνήσιο υλικό, ενώ
υπάρχει μόνο μια βεβαίωση του προσφέροντα ότι καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές,
όπως αυτές ορίζονται στη διακήρυξη, χωρίς να έχουν υποβληθεί δικαιολογητικά που να
τεκμηριώνουν την απαίτηση αυτή, και για το λόγο αυτό η Επιτροπή Διενέργειας δεν έκανε
δεκτή την προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης.
2. Π5 «ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», επειδή από τον έλεγχο του υποφακέλου της Τεχνικής Προσφοράς,
διαπιστώθηκε ότι δεν έχει υποβληθεί βεβαίωση εκ του κατασκευαστή αναφορικά με τον
αριθμό σελίδων που τυπώνει κάθε αναλώσιμο βάσει των προτύπων ISO/IEC 19752 ή
ISO/IEC 19798, όπως απαιτείται από το άρθρο 2 του Παραρτήματος Β΄ της διακήρυξης
(σελίδα 21), επιπλέον, τα υποβληθέντα πιστοποιητικά ISO 9001, ISO 14001 και ISO/IEC
19752 των κατασκευαστριών εταιρειών, δεν συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην
ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης και
επιπροσθέτως, τα προσφερόμενα τόνερ της εν λόγω εταιρείας HP CF259, για τα οποία
ζητήθηκε διευκρίνιση, δεν περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα chip.
Β. Αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, ο διαγωνιζόμενος οικονομικός
φορέας «Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ», του οποίου η προσφορά υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, τα
δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και η τεχνική του προσφορά καλύπτουν τις απαιτήσεις της
διακήρυξης, η δε οικονομική του προσφορά, με ποσό € 6.942,14 με ΦΠΑ είναι η χαμηλότερη
και πλέον συμφέρουσα.
.……………………………………………………………………………………………………………
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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ΠΡΑΞΗ: Προμήθεια αναλώσιμων ειδών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

(μελανιών και toner για fax και
εκτυπωτές), για τη κάλυψη των αναγκών
των υπηρεσιών της Περιφερειακής

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ενότητας Ιωαννίνων, Περιφέρειας
Ηπείρου για το έτος 2021
ΠΡΟΫΠ.: 18.600,00 € με Φ.Π.Α.

1Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ TONER ΓΙΑ FAX
ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ)»

Στα Ιωάννινα, την 8η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του
Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 στα Ιωάννινα (γραφείο 220)
συνήλθε η Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού,
η οποία συγκροτήθηκε με την αρίθμ. 12/665/13-05-2020 (ΑΔΑ: 60ΧΜ7Λ9-ΨΞ4) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου αποτελούμενη από τους:
1. Βλάχου Ελένη, ΠΕ Πληροφορικής, προϊσταμένη του Τμήματος Διαφάνειας, της Δ/νσης
Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πρόεδρο,
2. Χόινα Ναταλία, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικού, μέλος
και
3. Δεμιρτζόγλου Αιμίλιο, ΤΕ Πληροφορικής, προϊστάμενο του Τμήματος Υποστήριξης
Περιφερειακών Συστημάτων, της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
μέλος,
με αντικείμενο (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/16 και το άρθρο
7 του παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης αρ. 72347/5604/26-05-2021) την αποσφράγιση και την
αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων προμηθευτών για τον ως άνω περιγραφόμενο
διαγωνισμό. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ήταν η 7η/06/2021 και ώρα 15:00
μ.μ., σύμφωνα με την διακήρυξη. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης ο κ. Χάμος Νικόλαος,
υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού.
Κατά την ανωτέρω διαδικασία, διαπιστώθηκε ότι κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στο
πρωτόκολλο της Υπηρεσίας οι παρακάτω πέντε (5) φάκελοι προσφορών, που στο εξής θα
αναφέρονται με τα ακόλουθα λεκτικά αναφοράς:
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Π1
Π2
Π3
Π4
Π5

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
PRINTERLAND ΕΠΕ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ
RETHINK A.E.B.E.
Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
78196/5868/03-06-21
78365/5871/03-06-21
79524/5946/04-06-21
80714/5999/07-06-21
80837/6009/07-06-21
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Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στην αρίθμηση, την μονογραφή και την
αποσφράγισή τους. Για κάθε έναν από τους πέντε (5) φακέλους που αποσφράγισε, η Επιτροπή
μονόγραψε όλους τους περιεχόμενους υποφακέλους.
Η Επιτροπή αποφάσισε τη λήξη της συνεδρίασης και τη συνέχισή της σε μεταγενέστερο
χρόνο στον ίδιο χώρο μετά από πρόσκληση της Προέδρου.
-----------------------------------------------Στα Ιωάννινα την 10η Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του
Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 στα Ιωάννινα (γραφείο 220)
συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση η Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης, σε συνέχεια της
διακοπείσας συνεδρίασης της 8ης Ιουνίου 2021, με την ίδια σύνθεση, με αντικείμενο την
αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων προμηθευτών για τον ως άνω
περιγραφόμενο διαγωνισμό.
Η Επιτροπή αρχικά, αποσφράγισε τους υποφακέλους με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες. Η Επιτροπή μονόγραψε τα περιεχόμενα
πρωτότυπα δικαιολογητικά κατά φύλλο και παράλληλα προχώρησε στον έλεγχό τους, σύμφωνα
με όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 του Παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης. Κατά τον έλεγχο αυτό,
διαπιστώθηκε ότι:
Α) η προσφορά Π4 του προμηθευτή «Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» δεν συνοδεύεται από
αίτηση συμμετοχής. Επειδή όμως τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του προμηθευτή
αναγράφονται εξωτερικά του κυρίως φακέλου του διαγωνιζομένου, η Επιτροπή θεώρησε ότι δεν
αποτελεί αυτό λόγο αποκλεισμού της προσφοράς.
B) οι υπόλοιπες προσφορές ήταν σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης.
Η Επιτροπή αποφάσισε τη λήξη της συνεδρίασης και τη συνέχισή της σε μεταγενέστερο
χρόνο στον ίδιο χώρο μετά από πρόσκληση της Προέδρου.
-----------------------------------------------Στα Ιωάννινα την 14η Ιουνίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του
Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 στα Ιωάννινα (γραφείο 220)
συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση η Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης, σε συνέχεια της
διακοπείσας συνεδρίασης της 10ης Ιουνίου 2021, με την ίδια σύνθεση, με αντικείμενο την
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων προμηθευτών για τον ως άνω
περιγραφόμενο διαγωνισμό.
Αρχικά, η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση όλων των υποφακέλων με την ένδειξη
«Τεχνική Προσφορά» των προσφορών, καθώς όλες οι προσφορές έγιναν αποδεκτές στο
προηγούμενο στάδιο. Η Επιτροπή μονόγραψε τα περιεχόμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά κατά
φύλλο και παράλληλα προχώρησε στον έλεγχό τους σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο
5 του Παραρτήματος Α΄ καθώς και στο Παράρτημα Β΄ της διακήρυξης.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι για τη λειτουργία κάποιων μελανιών απαιτείται αυτά να
διαθέτουν τα ανάλογα chip, η Επιτροπή, με το από 14-06-2021 έγγραφό της, ζήτησε από όλους
τους συμμετέχοντες να διευκρινίσουν αν τα προσφερόμενα toner HP CF259 και HP CF289, που
περιλαμβάνονται στην προσφορά έκαστου, διαθέτουν το απαιτούμενο chip.
Από τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Επιτροπή Διαγωνισμού και τις απαντήσεις των
συμμετεχόντων στην ανωτέρω διευκρίνιση, διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:
1. Προσφορά Π1
Από τον έλεγχο του υποφακέλου της Τεχνικής Προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν
ελλείψεις/ασάφειες σε αυτή, καθώς α) δεν έχει υποβληθεί ο πίνακας ποσοτήτων και ειδών, στον
οποίο να αναγράφεται για το καθένα από τα προσφερόμενα είδη αν αυτά είναι αυθεντικά ή
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ισοδύναμα και β) δεν αναγράφεται ο αριθμός των σελίδων που τυπώνει κάθε ισοδύναμο
αναλώσιμο βάσει ISO/IEC19752 ή ISO/IEC19798 για να αποδειχθεί αν υπάρχει συμφωνία με
το αντίστοιχο γνήσιο υλικό. Εν αντιθέσει, υπάρχει μόνο μια βεβαίωση του προσφέροντα ότι
καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στη διακήρυξη, χωρίς να έχουν
υποβληθεί δικαιολογητικά που να τεκμηριώνουν την απαίτηση αυτή.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν έκανε δεκτή την προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 5 του
Παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης που αναφέρει ότι «… οι προσφορές πρέπει να συνταχτούν και
να κατατεθούν σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες και να συμφωνούν ακριβώς στην
περιγραφή, στην ποσότητα και στην μάρκα όπου αυτή αναφέρεται. Εναλλακτικές προσφορές δεν
θα γίνουν δεκτές και δεν θα αξιολογηθούν.» και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών του
άρθρου 2 του Παραρτήματος Β΄ της διακήρυξης.
2. Προσφορά Π2
Από τον έλεγχο του υποφακέλου της Τεχνικής Προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι η
προσφορά ήταν σύμφωνη με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
3. Προσφορά Π3
Από τον έλεγχο του υποφακέλου της Τεχνικής Προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι η
προσφορά ήταν σύμφωνη με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
4. Προσφορά Π4
Από τον έλεγχο του υποφακέλου της Τεχνικής Προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι έχει
υποβληθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία βεβαίωση για τα πιστοποιητικά και ζητήθηκε
διευκρίνιση για τα εν λόγω πιστοποιητικά. Ο συμμετέχων προσκόμισε στις 14/6/2021 αντίγραφα
των ανωτέρω πιστοποιητικών.
Ως εκ τούτου, η προσφορά ήταν σύμφωνη με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και γίνεται
αποδεκτή από την Επιτροπή.
5. Προσφορά Π5
Από τον έλεγχο του υποφακέλου της Τεχνικής Προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι δεν έχει
υποβληθεί βεβαίωση εκ του κατασκευαστή αναφορικά με τον αριθμό σελίδων που τυπώνει κάθε
αναλώσιμο βάσει των προτύπων ISO/IEC 19752 ή ISO/IEC 19798, όπως απαιτείται από το
άρθρο 2 του Παραρτήματος Β΄ της διακήρυξης (σελίδα 21). Επιπλέον, τα υποβληθέντα
πιστοποιητικά ISO 9001, ISO 14001 και ISO/IEC 19752 των κατασκευαστριών εταιρειών, δεν
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του
Παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης (σελίδα 7). Εκτός των άλλων, τα προσφερόμενα τόνερ της εν
λόγω εταιρείας HP CF259, για τα οποία ζητήθηκε διευκρίνιση, δεν περιλαμβάνουν τα
απαιτούμενα chip.
Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή δεν έκανε δεκτή την προσφορά.
Η Επιτροπή ολοκλήρωσε τον έλεγχο των «Τεχνικών Προσφορών» και ομόφωνα
αποφάσισε να απορρίψει τις προσφορές Π1 και Π5, λόγω μη συμμόρφωσής τους με τους
απαράβατους όρους της διακήρυξης όπως αυτοί παρουσιάστηκαν αναλυτικά ανωτέρω. Ύστερα
από τα ανωτέρω, κάνει δεκτές τις προσφορές Π2, Π3 και Π4.
Η Επιτροπή αποφάσισε τη λήξη της συνεδρίασης και τη συνέχισή της σε μεταγενέστερο
χρόνο στον ίδιο χώρο μετά από πρόσκληση της Προέδρου.
-----------------------------------------------Στα Ιωάννινα την 16η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του
Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 στα Ιωάννινα (γραφείο 220)
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συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση η Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης, σε συνέχεια της
διακοπείσας συνεδρίασης της 14ης Ιουνίου 2021, με την ίδια σύνθεση, με αντικείμενο την
αποσφράγιση και την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων προμηθευτών
για τον ως άνω περιγραφόμενο διαγωνισμό.
Αρχικά, η Επιτροπή αποσφράγισε τους υποφακέλους με την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά», σύμφωνα με το άρθρο 7 του Παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης, των προσφορών
που έγιναν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού, και προέβη στη
μονογραφή κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για τις προσφορές που δεν
έγιναν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης, δεν αποσφραγίστηκαν, αλλά
παραδόθηκαν στο Τμήμα Προμηθειών προκειμένου να επιστραφούν στους προμηθευτές.
Οι εν λόγω προσφορές καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας Οικονομικών Προσφορών
Λεκτικό
Α/Α
Προσφέρων
αναφοράς
1.
2.
3.

Π2
Π3
Π4

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ
RETHINK A.E.B.E.
Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Τιμή
οικονομικής
προσφοράς
χωρίς ΦΠΑ
11.524,54 €
14.704,50 €
5.598,50 €

Τιμή
οικονομικής
ΦΠΑ
προσφοράς
με ΦΠΑ
2.765,89 € 14.290,43 €
3.529,08 € 18.233,58 €
1.343,64 € 6.942,14 €

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού

ομόφωνα εισηγείται:
1. να αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού ο προσφέρων «Ν. ΠΡΟΚΟΣ &
ΣΙΑ ΟΕ»,
2. να απορριφθεί η προσφορά Π1 του προσφέροντα «PRINTERLAND ΕΠΕ», καθώς
προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες,
3. να απορριφθεί η προσφορά Π5 του προσφέροντα «ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», καθώς
προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες,
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπή εις
τριπλούν. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.
Ιωάννινα, 16 Ιουνίου 2021
Η Επιτροπή Διαγωνισμού
Η πρόεδρος
Βλάχου Ελένη
Πληροφορικής ΠΕ

Τα μέλη
Χόινα Ναταλία
Διοικητικών Γραμματέων ΔΕ

Δεμιρτζόγλου Αιμίλιος
Πληροφορικής ΤΕ

Συνημμένα: 1 Πίνακας
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ TONER
ΤΥΠΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

Π2

ΣΥΝΟΛΟ Π2

Π3

ΣΥΝΟΛΟ Π3 Π4 ΣΥΝΟΛΟ Π4

HP C7551A

50

9,41

470,50

12,50

HP 5949A

10

4,92

49,20

5,80

58,00

4,50

45,00

HP C7115A

10

6,24

62,40

6,50

65,00

5,00

50,00

HP C7551X

30

12,48

374,40

16,00

480,00 10,00

300,00

HP CE278A

10

3,12

31,20

3,75

37,50

3,00

30,00

HP CE505A

30

5,04

151,20

6,50

195,00

4,50

135,00

HP CE505X

15

5,16

77,40

7,90

118,50

5,50

82,50

HP CF280A

30

5,04

151,20

6,50

195,00

4,50

135,00

HP CF280X

15

5,60

84,00

7,90

118,50

5,50

82,50

HP Q2612A

20

3,12

62,40

3,75

75,00

3,00

60,00

HP Q2613A

20

6,24

124,80

6,00

120,00

4,50

90,00

HP Q2613X

625,00 10,50

525,00

10

6,24

62,40

6,80

68,00

5,50

55,00

BROTHER TN2000

5

5,28

26,40

6,00

30,00

4,50

22,50

DRUM EPSON 6200

2

7,68

15,36

18,00

36,00 10,00

20,00

DRUM LEXMARK E120

10

17,00

170,00

15,00

150,00 13,00

130,00

DRUM LEXMARK E232

10

6,72

67,20

7,00

70,00 11,00

110,00

DRUM LEXMARK E250

5

6,72

33,60

7,00

35,00 10,00

50,00

DRUM LEXMARK E260

5

6,72

33,60

7,00

35,00 10,00

50,00

EPSON 6200

2

6,00

12,00

12,00

LEXMARK 501H

20

12,48

249,60

LEXMARK 502H

20

14,40

HP CF226A

40

5,57

HP CF226X

20

6,66

SAMSUNG MLT D111S

10

HP 305A BK/M/Y/C

20

OKI MB451
LEXMARK E250
HP CF259A
HP CF259X
OKI C342 BK

24,00

9,50

19,00

11,50

230,00 10,00

200,00

288,00

11,50

230,00 10,00

200,00

222,80

9,00

360,00

5,00

200,00

133,20

11,00

220,00

6,50

130,00

5,64

56,40

6,60

66,00

4,00

40,00

5,95

119,00

8,15

163,00

5,00

100,00

6

4,50

27,00

5,00

30,00

4,50

27,00

5
20
10

6,72
23,15
32,27

40,00 8,50
1900,00 15,00
1880,00 18,00

42,50
300,00
180,00

30

4,99

33,60
8,00
463,00 95,00
322,70 188,00
149,70

4,50

249,50

4,50

135,00

4,00

120,00

225,00

4,00

200,00

2580,00 15,00

300,00

OKI C342 C/M/Y

50

4,99

HP CF289A

20

139,46

2789,20 129,00

HP CF289X

10

212,00

2120,00 196,00

1960,00 18,00

180,00

SAMSUNG SF-560RA

5
20

5,64
51,00

28,20

12,00

1020,00

30,00

60,00 7,50
600,00 30,50

37,50
610,00

HP 72 (T795) PRINTHEAD
BK+Y/G+PH-BK/M+C

6

82,37

494,22

70,00

420,00 45,00

270,00

HP 72 (T795) Matte Black 130 ml

5

16,00

80,00

28,00

140,00

9,00

45,00

HP 72 (T795) G/C/Y/M/PH-BL 69ml

20

16,00

320,00

28,00

560,00

9,00

180,00

SAMSUNG MLT-D116S

40
10

5,76
4,88

230,40
48,80

6,50
7,00

260,00
70,00

4,20
5,50

168,00
55,00

4

4,99

19,96

10,00

40,00

5,50

HP 728 (T730) M-BK/M/C/Y 40ML

SAMSUNG MLT-R116 Imaging Unit
SAMSUNG SCX4521

ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ

11.524,54
2.765,89
14.290,43

14.704,50
3.529,08
18.233,58

22,00

5.598,50
1.343,64
6.942,14

Ιωάννινα, 16-06-2021
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

2.

3.
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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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/989/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 31ο
Έγκριση παραχώρησης χρήσης έκτασης καθώς και των κτιριακών εγκαταστάσεων του
ΚΤΕΟ Κακαβιάς που βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Συνοριακού Σταθμού
Κακαβιάς, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τη λειτουργία
Συνοριακού Σταθμού Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.
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) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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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 Π.Δ. 242/96 περί μισθώσεων, του Π.Δ. 34/95 περί εμπορικών μισθώσεων,
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου / Τμήμα Προϋπολογισμού
& Δημοσιονομικών Αναφορών (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6349/15-06-2021 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1361/15-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την
οποία η Υπηρεσία, αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη :
1.
2.

3.

Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
–Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Τις διατάξεις του Ν.4795/2021 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμου και Περιφέρειας Τροποποίηση των περ. δ) και ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 72 και της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010»
άρθρο 38 παρ 4 ιστ (Αποφασίζει για την αγορά, παραχώρηση χρήσης, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και
ακινήτων.)
Το αριθμ. 1738/44824/10-2-2020 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής- -Τμήμα
Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το οποίο αιτείται την
παραχώρηση του ΚΤΕΟ Κακαβιάς από την Περιφέρεια Ηπείρου για τη δημιουργία των απαραίτητων
εγκαταστάσεων που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία ώστε ο συνοριακός σταθμός
Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου να συνεχίσει τη λειτουργία του σύμφωνα με τους Κοινοτικούς κανονισμούς
2016/2031 και 2017/625
Εισηγούμαστε την παραχώρηση χρήσης έκτασης εμβαδού 7.998 Μ2 καθώς και των κτιριακών εγκαταστάσεων
του ΚΤΕΟ Κακαβιάς συνολικής επιφάνειας 978 Μ2 το οποίο περιλαμβάνει ισόγειο κτίριο επιφάνειας 690 Μ2
και υπόγειο επιφάνειας 288 Μ2. Η ανωτέρω έκταση και οι εγκαταστάσεις βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου
Ρ.Σ. Συνοριακού Σταθμού Κακαβιάς στο ΟΤ1 όπως αποτυπώνονται στο από 7/9/2001 Τοπογραφικό
διάγραμμα (τροποποίηση χωροταξικής μελέτης Σ.Σ. Κακαβιάς) εγκεκριμένο από τη Δ/νση Πολεοδομίας και
Περιβάλλοντος της Ν.Α. Ιωαννίνων για δε την ανέγερση του κτιρίου από τη Ν.Α. Ιωαννίνων εκδόθηκε η
αριθμ.539/2001 οικοδομική άδεια
Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για τη
λειτουργία Συνοριακού σταθμού Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου για την άμεση εγκατάσταση του Τμήματος για
όσο Χρονικό διάστημα αυτό λειτουργεί …».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης έκτασης εμβαδού 7.998 Μ2 καθώς και των κτιριακών
εγκαταστάσεων του ΚΤΕΟ Κακαβιάς, συνολικής επιφάνειας 978 Μ2 το οποίο περιλαμβάνει
ισόγειο κτίριο επιφάνειας 690 Μ2 και υπόγειο επιφάνειας 288 Μ2, τα οποία (έκταση και
εγκαταστάσεις) βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Συνοριακού Σταθμού Κακαβιάς στο
ΟΤ1 όπως αποτυπώνονται στο από 7/9/2001 Τοπογραφικό διάγραμμα (τροποποίηση
χωροταξικής μελέτης Σ.Σ. Κακαβιάς) εγκεκριμένο από τη Δ/νση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος
της Ν.Α. Ιωαννίνων για δε την ανέγερση του κτιρίου από τη Ν.Α. Ιωαννίνων εκδόθηκε η
αριθμ.539/2001 οικοδομική άδεια,
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στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με σκοπό τη λειτουργία του Συνοριακού
Σταθμού Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Κακαβιάς, από το Περιφερειακό κέντρο Προστασίας
Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου (ΠΚΠΦΠ&ΦΕ) Ιωαννίνων και για όσο χρονικό
διάστημα αυτό λειτουργεί.
.……………………………………………………………………………………………………………
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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/991/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 33ο
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη των
εκτός κανονικού ωραρίου αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων (Πρόσθετα Τέλη) για
το Β’ εξάμηνο του έτους 2021 των κτηνιάτρων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).

-96-

ΑΔΑ: ΨΜΛΩ7Λ9-ΣΧΦ

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ.
8880/22-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1420/22-06-2021 στον φάκελο
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία, αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Σας παρακαλούμε όπως μας εγκρίνετε πίστωση 11.141,00 ευρώ για την κάλυψη των εκτός κανονικού
ωραρίου αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων (Πρόσθετα Τέλη) για το Β΄ Εξάμηνο έτους 2021 των
κτηνιάτρων της Υπηρεσίας μας για τους ελέγχους του άρθρου 14(1) του Ν. 3460/2006(Α΄ 105) όπως η
παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27, παρ.1 του Ν.3698/2008(Α 198) και τη παράγραφο 2 του
άρθρου 27 του νόμου αυτού όπως και οι δύο αυτές παράγραφοι υλοποιήθηκαν με την ΚΥΑ αριθμ. 264074/233-2009 (Β 607/2-4-2009),και αρ.3584/113268/12-10-2016 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 3457 Β΄), ολοκληρώθηκε η θέσπιση
των κανόνων για τα πρόσθετα τέλη (τέλη μετά από αίτηση ενδιαφερομένου για επίσημο έλεγχο εκτός
κανονικού ωραρίου) της κτηνιατρικής υγειονομικής επιθεώρησης και του ελέγχου των ζώων και των ζωικών
προϊόντων. Για την κτηνιατρική υγειονομική επιθεώρηση και τον έλεγχο των ζώων και των ζωικών προϊόντων
που διενεργούνται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, εκτός του κανονικού ωραρίου των δημοσίων
υπηρεσιών κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως και Παρασκευή όπως και κατά τις
εξαιρέσιμες(Σάββατο),τις αργίες (επίσημες δυνάμει διάταξης) και Κυριακές, εφόσον οι προγραμματισμένες
διαδικασίες μιας εγκατάστασης ή το είδος και η φύση των προς έλεγχο προϊόντων καθιστούν αναγκαία την
παρουσία επιθεωρητή, καταβάλλεται και εισπράττεται πρόσθετο τέλος, το οποίο αποδίδεται για την κάλυψη
αποκλειστικά της αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των επιθεωρητών που διενεργούν τις ως άνω
επιθεωρήσεις και ελέγχους. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού
Ειδ. Φορ: 292 ΚΑΕ: 5244 (Επισημαίνουμε ότι η κάλυψη της ως άνω δαπάνης γίνεται με επιχορήγηση από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης)…».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 11.141,00 και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος
των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (Ειδ. Φορ: 292
ΚΑΕ: 5244) οικ. έτους 2021, για την κάλυψη των εκτός κανονικού ωραρίου αποζημιώσεων και
οδοιπορικών εξόδων (Πρόσθετα Τέλη) για το Β΄ Εξάμηνο έτους 2021, των κτηνιάτρων του
Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων,
σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας (ανωτέρω υπό στ. 6), για τους ελέγχους του άρθρου
14(1) του Ν. 3460/2006 (Α΄ 105) όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27,
παρ.1 του Ν.3698/2008(Α 198) και τη παράγραφο 2 του άρθρου 27 του νόμου αυτού όπως και
οι δύο αυτές παράγραφοι υλοποιήθηκαν με την ΚΥΑ αριθμ. 264074/23-3-2009 (Β 607/2-4-2009)
και αρ.3584/113268/12-10-2016 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 3457 Β΄), και ολοκληρώθηκε η θέσπιση των
κανόνων για τα πρόσθετα τέλη (τέλη μετά από αίτηση ενδιαφερομένου για επίσημο έλεγχο εκτός
κανονικού ωραρίου) της κτηνιατρικής υγειονομικής επιθεώρησης και του ελέγχου των ζώων και
των ζωικών προϊόντων.
-97-

ΑΔΑ: ΨΜΛΩ7Λ9-ΣΧΦ

Για την κτηνιατρική υγειονομική επιθεώρηση και τον έλεγχο των ζώων και των ζωικών
προϊόντων που διενεργούνται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, εκτός του κανονικού
ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως και Παρασκευή
όπως και κατά τις εξαιρέσιμες (Σάββατο), τις αργίες (επίσημες δυνάμει διάταξης) και Κυριακές,
εφόσον οι προγραμματισμένες διαδικασίες μιας εγκατάστασης ή το είδος και η φύση των προς
έλεγχο προϊόντων καθιστούν αναγκαία την παρουσία επιθεωρητή, καταβάλλεται και
εισπράττεται πρόσθετο τέλος, το οποίο αποδίδεται για την κάλυψη αποκλειστικά της
αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των επιθεωρητών που διενεργούν τις ως άνω
επιθεωρήσεις και ελέγχους.
.……………………………………………………………………………………………………………
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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/996/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 38ο
Έγκριση παράτασης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του
έργου «Customer Intelligence for Innovative Tourism Ecosystems» με ακρωνύμιο «CINOVATEC», του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE ITALY 2014-2020».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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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. 32/1930/24-09-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των
δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων των προγραμμάτων των
Ευρωπαϊκών Εδαφικών Συνεργασιών: α) IPA CBC Greece – Albania 2014-2020, β) CBC
Greece – Italy 2014-2020 και γ) Interreg V – B Adriatic-Ionian 2014-2020.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων της Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5976/15-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1358/1506-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… Η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετέχει στο έργο «Customer Intelligence for innovative Tourism ECosystems» με
ακρωνύμιο CI-NOVATEC που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Interreg V-A
Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.
Για τo έργο CI-NOVATEC έχουν υπογραφεί και υλοποιούνται οι κάτωθι συμβάσεις:
1. με την κα. Σουγλή Αλεξάνδρα, στις 25-01-2019, για το έργο της επαλήθευσης των δαπανών του Έργου CINOVATEC με αρχική ημερομηνία λήξης 15-5-2020 η οποία παρατάθηκε με τις αριθμ. ΑΔΑΜ
19SYMV004785302 και 20SYMV007661300
2. με τον κ. Τσολακούδη Αντώνη, στις 01-2-2019, μίσθωσης έργου με αρχική ημερομηνία λήξης 15-05-2020
(ΑΔΑ: ΩΡ6Ω7Λ9-ΨΨΥ)
3. με την εταιρεία Βανίδης Χ. Ιωάννης με διακρ. τίτλο MEDIA SUITE, στις 22-09-2020 για την υλοποίηση
του έργου «Υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου για την εκπόνηση μελετών και σχεδίων δράσεων στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου CI-NOVATEC» με ημερομηνία λήξης 14-11-2020 (ΑΔΑΜ 20SYMV006735175).
Με την αριθμ. 28/1937/6-11-2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση ισχύος των
ανωτέρω συμβάσεων μέχρι 30/06/2021
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το από 28/5/2021 αίτημα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ως Επικεφαλής Εταίρος της Πράξης με
ακρωνύμιο CI-NOVATEC προς την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος INTERREG V-A «ΕλλάδαΙταλία 2014-2020» για παράταση 3 μηνών της συνολικής διάρκειας του έργου, ήτοι έως την 30/09/2021,
2. την από 14/06/2021 έγκριση του αιτήματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος από την Επιτροπή
Παρακολούθησης του Προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» με την αριθμ.
30/2021 απόφαση της και
3. το αριθμ. 6/15-11-2020 πρακτικό της επιτροπής παραλαβή και παρακολούθησης του έργου CI-NOVATEC
με τη εισηγείται θετικά για την παράταση των προαναφερθέντων συμβάσεων
Εισηγούμαστε:
Την έγκριση της παράτασης των συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και :
1. κα. Σουγλή Αλεξάνδρας (ΑΔΑΜ 19SYMV004785302).
2. κ. Τσολακούδη Αντώνη (ΑΔΑ: ΩΡ6Ω7Λ9-ΨΨΥ)
3. Βανίδης Χ. Ιωάννης με διακρ. τίτλο MEDIA SUITE (ΑΔΑΜ 20SYMV006735175)
που αφορούν στην υλοποίηση του έργου CI-NOVATEC ης Περιφέρειας Ηπείρου που έχει ενταχθεί και
συγχρηματοδοτοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 μέχρι και 30-09-2021.
Σημειώνεται ότι, η παράταση της εργασίας δεν επιφέρει καμία μεταβολή ως προς το οικονομικό αντικείμενο
των συμβάσεων και ότι θα τηρηθούν από τους ανωτέρω συμβαλλόμενους οι κατευθύνσεις υλοποίησης του
έργου σύμφωνα με τους όρους των προαναφερόμενων συμβάσεων.
-100-

ΑΔΑ: ΨΜΛΩ7Λ9-ΣΧΦ

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες….».

Στο συνημμένο στην εισήγηση, Πρακτικό 6/15-06-2021 της Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής Έργου, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:
«…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CUSTOMER
INTELLIGENCE FOR INNOVATIVE TOURISM ECOSYSTEMS», με το ακρωνύμιο «CI-NOVATEC», στο Διασυνοριακό
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, αρμόδια για την παραλαβή
Υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου «CI-NOVATEC», η οποία συγκροτήθηκε με την 178790/6434/13-11-2019
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΑΔΑ Ω8677Λ9-ΤΨ3), αποτελούμενη από τους :
1.

Ηγουμενίδου Βασιλική υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ιωαννίνων, του
κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων), ως τακτικό μέλος
2. Τσέντζου Παρασκευή, υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού – Οικονομικού, ως τακτικό μέλος
3. Ευτυχιάδη Γεώργιο, υπάλληλο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού – Οικονομικού, ως τακτικό μέλος
συνεδρίασε σήμερα 15 Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο γραφείο 306 της Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου με παρόντα όλα τα μέλη της για το θέμα της τροποποίησης της
συνολικής διάρκειας της υπ’ αρ. ΑΔΑΜ 20SYMV006735175 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών της Περιφέρειας
Ηπείρου και της Εταιρείας Βανίδης Χ. Ιωάννης με διακρ. τίτλο MEDIA SUITE, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η Επιτροπή, αφού προέβη στην εξέταση του από 15.06.2021 αιτήματος του υπεύθυνου του έργου κου
Χριστοδούλου Κων/νου και λαμβάνοντας υπόψη:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Την από 22.09.2020 σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες εξωτερικού
συμβούλου για την εκπόνηση μελετών και σχεδίων δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου CINOVATEC, συμβατικής αξίας επτά χιλιάδων τριακοσίων ευρώ 7.300 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,
μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας Βανίδης Χ. Ιωάννης με διακρ. τίτλο MEDIA SUITE» (ΑΔΑΜ:
20SYMV006735175), όπως έχει τροποποιηθεί ως προς την ημερομηνία λήξης (30-6-2021) με την από
11.11.2020 σύμβαση (ΑΔΑΜ 20SYMV007660880),
τις διατάξεις του άρθρου 132 παρ. 1 σημείο α του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη
διάρκειά τους όταν αυτές προβλέπουν σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά
έγγραφα της σύμβασης,
την παρ. 1 του άρθρου 16 της υπ’ αρ. ΑΔΑΜ 20SYMV006735175 Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών
αναφορικά με τη δυνατότητα μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του Αναδόχου (σε
περίπτωση έγκρισης της χρονικής παράτασης της Πράξης με ακρωνύμιο CI-NOVATEC από τα αρμόδια
όργανα του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2020,
το άρθρο 17 της προαναφερόμενη σύμβασης αναφορικά με τους τρόπους μετάθεσης προθεσμίας
εκτέλεσης,
το από 28/5/2021 αίτημα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ως Επικεφαλής Εταίρος της Πράξης με
ακρωνύμιο CI-NOVATEC προς την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα-Ιταλία
2014-2020» για παράταση 3 μηνών της συνολικής διάρκειας του έργου, ήτοι έως την 30/09/2021,
την από 14/06/2021 έγκριση του αιτήματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος από την Επιτροπή
Παρακολούθησης του Προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» με την αριθμ. 30/2021
απόφαση της
εγκρίνει

την παράταση συνολικής διάρκειας 3 μηνών της από 22.09.2020 σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου για την εκπόνηση
μελετών και σχεδίων δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου CI-NOVATEC, συμβατικής αξίας επτά χιλιάδων
τριακοσίων ευρώ 7.300 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας
Βανίδης Χ. Ιωάννης με διακρ. τίτλο MEDIA SUITE» (ΑΔΑΜ: 20SYMV006735175)
καθώς και των επιμέρους υπηρεσιών και παραδοτέων αυτής, έως τις 30/09/2021 χωρίς αύξηση της συμβατικής
αξίας, λόγω της συνολικής παράτασης της Πράξης CI-NOVATEC η οποία εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή
του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας.
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Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν Πρακτικό υπογεγραμμένο σε τρία (3) αντίτυπα στη Δ/νση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, ώστε να προβεί στις νόμιμες διαδικασίες ως Αναθέτουσα Αρχή.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ηγουμενίδου Βασιλική

Τσέντζου Παρασκευή

Ευτυχιάδης Γεώργιος

……….………………………………………………………………………………………….. ….».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση, μέχρι την 30-09-2021, των συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου
και των: α) Σουγλή Αλεξάνδρας (ΑΔΑΜ 19SYMV004785302 και 20SYMV007661300), β)
Τσολακούδη Αντωνίου (ΑΔΑ: ΩΡ6Ω7Λ9-ΨΨΥ) και γ) Βανίδη Χ. Ιωάννη με διακρ. τίτλο MEDIA
SUITE (ΑΔΑΜ 20SYMV006735175), που αφορούν στην υλοποίηση του έργου «Customer
Intelligence for Innovative Tourism Ecosystems» με ακρωνύμιο «CI-NOVATEC», του
Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE - ITALY 2014-2020»,
σύμφωνα με το Πρακτικό 6/15-06-2021 (ανωτέρω υπό στ. 6), της Επιτροπής Παρακολούθησης
και Παραλαβής του Έργου, και την σχετική έγκριση της παράταση του έργου, από την Επιτροπή
Παρακολούθησης του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, με την αριθμ.
30/14-06-2021 απόφαση της.
.……………………………………………………………………………………………………………
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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/997/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 39ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης του
Περιφερειακού Συμβουλίου, που αφορά στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του
έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 2η): «Επείγουσα Μελέτη Αντιπλημμυρικών έργων χειμάρρου
περιοχής Μπούση Άρτας», Δ.Ε. Αρταίων, Δ. Αρταίων Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου, με φορέα
υλοποίησης την 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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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 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 Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της
Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ.
πρωτ. 1360/15-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1362/15-06-2021 στον φάκελο
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «… Σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθ. 19 παρ. 8 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄), τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο της
προαναφερόμενης Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης Π.Σ., βαρύνουν το φορέα του έργου ( Περιφέρεια Ηπείρου).Τα
έξοδα δημοσίευσης έχουν προϋπολογιστεί στο ποσό των 62,00 €( με Φ.Π.Α.) και θα καταβληθούν σε μια
ημερήσια εφημερίδα της Π.Ε. Άρτας από την Περιφέρεια Ηπείρου. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους
2021 υπάρχει επαρκής εγγεγραμμένη πίστωση και θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα 072 ΚΑΕ 0841.
Μετά
τα ανωτέρω σας παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη, δεσμεύσετε και διαθέσετε ποσό ύψους 62,00 € (με
Φ.Π.Α.) για την απαιτούμενη δαπάνη δημοσίευσης της ανωτέρω Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης Π.Σ..…».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης ποσού € 62,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0841 του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης σε μια
ημερήσια εφημερίδα της Π.Ε. Άρτας, της Ανακοίνωσης -Πρόσκλησης του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο
πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού, που αφορά στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του
έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 2η): «Επείγουσα Μελέτη Αντιπλημμυρικών έργων χειμάρρου περιοχής
Μπούση Άρτας», Δ.Ε. Αρταίων, Δ. Αρταίων Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου, με φορέα υλοποίησης την
Περιφέρεια Ηπείρου.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/998/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 40ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή Τελών χρήσης Μηχανημάτων
Έργου έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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

-105-

ΑΔΑ: ΨΜΛΩ7Λ9-ΣΧΦ

163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013,
τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4074/15-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με
αρ. πρωτ. 1378/16-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία
εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 18.102,65 € και τη διάθεση πίστωσης σε βάρος των
αντίστοιχων εγκεκριμένων στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2021
(Ε.Φ.:071 και ΚΑΕ 9459) για την πληρωμή Τελών χρήσης Μηχανημάτων Έργου έτους 2021
της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με τη συνημμένη κατάσταση της ΑΑΔΕ και τις εξήντα
επτά (67) σχετικές ταυτότητες οφειλής.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού € 18.102,65 και τη διάθεση των
απαιτούμενων πιστώσεων σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2021 του Ε.Φ. 071 και ΚΑΕ 9459, για την πληρωμή Τελών
χρήσης Μηχανημάτων Έργου έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αναλυτικά
αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

AΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΜΕ 123719
ΜΕ 123715
ΜΕ 121950
ΜΕ 121951
ΜΕ 113269
ΜΕ 103974
ΜΕ 121956
ΜΕ 121957
ΜΕ 121954
ΜΕ 121955
ΜΕ 121952
ΜΕ 121953

13

ΜΕ 121965

14
15
16
17

ΜΕ 121960
ΜΕ 121958
ΜΕ 121968
ΜΕ 93733

18

ΜΕ 93734

19
20

ΜΕ 93717
ΜΕ 93718

α/α

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ ΛΑΚΚΩΝ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΚΣΑΦΕΑΣ
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΛΕΠΙΔΑ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ-ΓΕΡΑΝΟΣ
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ-ΛΕΠΙΔΑ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΟΣΟ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
186,48
242,42
155,40
155,40
282,83
652,68
167,83
161,62
212,90
278,17
211,34
278,17

ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

435,12

ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

453,77

419,58
310,80
155,40
155,40

254,86
334,12
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

ΜΕ 91570
ΚΥ 3836
ΜΕ 113268
ΜΕ 123706
ΜΕ 123718
ΜΕ 123710
ΜΕ 123702
ΜΕ 123703
ΜΕ 121975
ΜΕ 123720
ΜΕ 123717
ΜΕ 123707
ΜΕ 123704
ΜΕ 123705
ΜΕ 123709
ΜΕ 123708
ΜΕ 121964
ΜΕ 121961
ΜΕ 123701
ΜΕ 121962
ΜΕ 121959
ΜΕ 121966
ΜΕ 121949
ΜΕ 128008
ΜΕ 121900
ΜΕ 121902
ΜΕ 121903
ΜΕ121904
ΜΕ121907
ΜΕ 51190
ΜΕ 109524
ΜΕ 92817
ΜΕ 103811
ΜΕ 120960
ΜΕ 120961
ΜΕ 120962
ΚΥ 3141
ΚΥ 3142
ΚΥ 7355
ΚΥ 7356
ΚΥ 7357
ΚΥ 7358
ΜΕ 50926
ΜΕ 103927
ΜΕ 50934
ΜΕ 50999
ΚΥ 6501

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΣΑΡΩΘΡΟ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ-ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ-ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
JCB
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΛΙΠΑΝΤΗΣ
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΓΕΡΑΝΟΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΠΕ ΑΡΤΑΣ
ΠΕ ΑΡΤΑΣ
ΠΕ ΑΡΤΑΣ
ΠΕ ΑΡΤΑΣ
ΠΕ ΑΡΤΑΣ
ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

334,12
155,40
497,28
211,34
834,50
209,80
209,80
270,40
164,72
155,40
233,10
164,72
279,72
189,59
167,83
665,11
194,26
208,24
834,50
155,40
223,78
281,28
264,18
156,96
164,72
155,40
209,80
211,34
278,17
281,28
254,86
257,96
155,40
158,51
211,34
278,17
298,37
792,54
155,40
278,17
211,34
234,66
198,91
155,40
281,28
158,51
155,40
18.102,65 €

.……………………………………………………………………………………………………………
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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/999/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 41ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην
διοργάνωση δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας της πρώην Κοινότητας Καλαρρυτών.
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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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 Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε
με το αριθμ. πρωτ. 87779/679/16-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 87792/1379/16-06-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση της διοργάνωσης, από την
Περιφέρεια Ηπείρου και τον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, της 200ης Επετείου της Επανάστασης των
Καλαρρυτών, που θα διεξαχθεί την 4η Ιουλίου 2021. Επιπλέον εισηγείται την έγκριση της σχετικής
δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2021 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845).
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος,
Αποφασίζει ομόφωνα



Εγκρίνει τη διοργάνωση, από την Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με τον Δήμο Βορείων
Τζουμέρκων, δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας της πρώην Κοινότητας Καλαρρυτών Ιωαννίνων, για
την 200η Επέτειο της επανάστασης των Καλαρρυτών, η οποία καθιερώθηκε βάσει του υπ’ αριθμ. Π.Δ.
210/2007 (ΦΕΚ 237/Α/17-10-2007), και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Ιουλίου 2021.
Η Περιφέρεια Ηπείρου, όταν αφορά σε μια εκδήλωση που επιβάλλεται από Π.Δ. εντάσσεται, στο
πλαίσιο της επετείου εθνικών και ιστορικών γεγονότων τοπικής σημασίας, υπαγορεύεται δε από την
ηθική υποχρέωση απόδοσης τιμής σ’ αυτούς που θυσιάστηκαν για την ελευθερία, εντάσσεται στην
εθιμοτυπία και εμπίπτει στις δαπάνες των δημοσίων σχέσεων, τότε κρίνει απαραίτητη τη συμμετοχή
της σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις.



Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.930,00 πλέον ΦΠΑ, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε
βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2021 (ΕΦ
072 ΚΑΕ 0845), για την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην παραπάνω
διοργάνωση, που περιλαμβάνουν έκδοση προσκλήσεων και εντύπων φακέλων, τιμητικών
διπλωμάτων, προμήθεια φυτών και στεφάνων για κατάθεση, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης,
παράθεση γεύματος για τους: Πρόεδρο της Βουλής, Εκπρόσωπο Κυβέρνησης και επισήμους, καθώς
και των επιτελείων τους.

Σημειώνεται ότι φέτος οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν με βάση τα έκτακτα μέτρα που έχουν
ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19 και με περιορισμένο
αριθμό ατόμων για λόγους δημόσιας υγείας και υπό την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών διατάξεων.
.……………………………………………………………………………………………………………
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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1000/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 42ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου
στην διοργάνωση της θεατρικής παράστασης «ΒΑΚΧΕΣ» του Ευριπίδη.
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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ.
1922/17-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1385/17-06-2021 στον φάκελο
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση της
θεατρικής παράστασης «ΒΑΚΧΕΣ» του Ευριπίδη η οποία θα παρουσιαστεί σε τρία Αρχαία
θέατρα της Περιφέρειας Ηπείρου ήτοι: Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης, Ρωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης
και Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 50.220,00 € με ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0844, του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2021 για την κάλυψη των δαπανών
συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, στην διοργάνωση, με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους της
Ηπείρου: α) Αδελφότητα Απανταχού Ευρισκομένων Μελιγγιωτών «Η Θεοτόκος», β)
Πολιτιστικός Σύλλογος «Πρέβεζα» και γ) Πολιτιστικός Σύλλογος Ραγίου «Άγιος Κοσμάς», της
θεατρικής παράστασης «ΒΑΚΧΕΣ» του Ευριπίδη, υπό την σκηνοθετική επιμέλεια της Νικαίτης
Κοντούρη, η οποία θα παρουσιαστεί σε τρία Αρχαία θέατρα της Περιφέρειας Ηπείρου ήτοι στο
Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης, στο Ρωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης και στο Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων, στο
πλαίσιο της πραγματοποίησης τριών παραστάσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου υπό τον τίτλο:
«Από τα Αρχαία θέατρα της Ηπείρου στο Αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου», συμμετοχή η οποία
εγκρίθηκε με την αριθμ. 1/4/09-06-2021 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων
Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1922/17-06-2021 σχετική εισήγηση του
Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου,
το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής:
«… ΣΧΕΤ:
1.
2.

Η αριθ. 1/4/9-6-2021 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου
Οι διατάξεις του άρθρου 186, παρ. Η, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
όπου αναφέρεται οτι μεταξύ των αρμοδιοτήτων των Περιφερειών που αφορούν στον τομέα Η΄ Παιδείας Πολιτισμού - Αθλητισμού περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: α) η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και
αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων (παρ. 11), β) η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων
και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας (παρ. 13), γ) η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών
εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους
(παρ. 15) και δ) η υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, δήμους, καθώς και με άλλους φορείς Δημοσίου ή
Ιδιωτικού Δικαίου (παρ. 19).
-111-

ΑΔΑ: ΨΜΛΩ7Λ9-ΣΧΦ

3.

4.

Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016)άρθρο 32 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ παρ. 2 β α/α «β) εάν τα
έργα τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνο από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για
οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους : αα)στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία ή απόκτηση
μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης»
Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2021.

Οι Περιφέρειες σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις μπορούν να συμμετέχουν και να υλοποιούν αθλητικά
και πολιτιστικά προγράμματα. Στην έννοια δε της πολιτιστικής εκδήλωσης που προάγει τα πολιτιστικά και
πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων εμπίπτει κάθε πολιτιστικό δρώμενο που, έστω και αν δεν απευθύνεται
άμεσα στο σύνολο του τοπικού πληθυσμού, αφυπνίζει και ενισχύει την πολιτιστική και ιστορική συνείδηση και τα
πνευματικά ενδιαφέροντα της τοπικής κοινωνίας και έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας πολιτιστικής
κληρονομιάς για τις επερχόμενες γενιές.
Ο συντονισμός, η προώθηση, η χρηματοδότηση και η δραστηριοποίηση για την επίτευξη του παραπάνω
στόχου εντάσσεται στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών και του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου
για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής μας.
Με γνώμονα τα παραπάνω η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου αιτείται την έγκριση
ένταξης της θεατρικής παράστασης «ΒΑΚΧΕΣ» του Ευριπίδη, υπό την σκηνοθετική επιμέλεια της Νικαίτης
Κοντούρη, η οποία έλκει την καταγωγή της από την περιοχή μας στο πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε.
Ιωαννίνων έτους 2021.
Για την πραγματοποίηση αυτού του σκοπού συνεργάζονται τρεις Πολιτιστικοί Σύλλογοι της Ηπείρου, ήτοι: α)
Η Αδελφότητα Απανταχού Ευρισκομένων Μελιγγιωτών «Η Θεοτόκος», β) Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Πρέβεζα»
και γ) Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ραγίου «Άγιος Κοσμάς»
Η πρόταση αφορά στην πραγματοποίηση τριών παραστάσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου υπό τον τίτλο: «Από
τα Αρχαία θέατρα της Ηπείρου στο Αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου».
Συγκεκριμένα προτείνεται η πραγματοποίηση τριών παραστάσεων σε τρία Αρχαία θέατρα της Περιφέρειας
Ηπείρου ήτοι: Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης, Ρωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης και Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων. Οι παραστάσεις
θα πραγματοποιηθούν με ειδική προσαρμογή στα εν λόγω θέατρα.
Ως ημερομηνίες πραγματοποίησης των παραστάσεων προτείνονται οι 13,14,& 15 ή 16 Ιουλίου 2021, με
ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
Οι παραστάσεις αναμένεται να υποδεχθούν πλήθος επισκεπτών και η εν λόγω πολιτιστική δραστηριότητα θα
ενδυναμώσει παράλληλα και την τοπική οικονομία. Στόχος βέβαια είναι να αναδειχθούν και να γίνουν ευρέως
γνωστά και τα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ώστε να αποτελέσουν ένα κεφάλαιο πολιτιστικού και τουριστικού
ενδιαφέροντος για την περιοχή μας.
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη για την κάλυψη των εκδηλώσεων ως κάτωθι :
(ΠΙΝΑΚΑΣ)
Το ποσόν αυτό θα βαρύνει τις Πιστώσεις από τον Ειδ. Φορέα 072, ΚΑΕ 0844 του Προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2021) …».

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

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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1001/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 43ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου
– Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «4οι Διεθνείς Αγώνες
Ioannina Boxing Cup “King Pyrros”».
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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ.
1924/17-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1397/18-06-2021 στον φάκελο
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων στην
διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «4οι Διεθνείς Αγώνες Ioannina Boxing Cup “King
Pyrros”», στις 16,17 και 18 Ιουλίου 2021 όπου θα συμμετάσχουν αθλητές από την Ελλάδα,
Ιταλία, Ρουμανία Σερβία, Βουλγαρία, Κύπρο και Αλβανία.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, στην
διοργάνωση, με τον Πυγμαχικό Γυμναστικό Σύλλογο Ιωαννίνων «Ο Τίγρης», της αθλητικής
εκδήλωσης «4οι Διεθνείς Αγώνες Ioannina Boxing Cup “King Pyrros”», που θα διεξαχθεί στις
16,17 και 18 Ιουλίου 2021 και στην οποία θα συμμετάσχουν αθλητές από την Ελλάδα, Ιταλία,
Ρουμανία Σερβία, Βουλγαρία, Κύπρο και Αλβανία, συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.
1/4/09-06-2021 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου,
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 744,00 € με ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0844, του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2021 για την κάλυψη των δαπανών για
τη διαμονή και διατροφή διαιτητών και κριτών, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1924/17-06-2021
σχετική εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της
Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής:
«… ΣΧΕΤ:
1. Η αριθ. 1/4/9-6-2021 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου
2. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2021.
Οι Περιφέρειες σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις μπορούν να συμμετέχουν και να υλοποιούν αθλητικά
και πολιτιστικά προγράμματα. Στην έννοια δε της πολιτιστικής εκδήλωσης που προάγει τα πολιτιστικά και
πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων εμπίπτει κάθε πολιτιστικό δρώμενο που, έστω και αν δεν απευθύνεται
άμεσα στο σύνολο του τοπικού πληθυσμού, αφυπνίζει και ενισχύει την πολιτιστική και ιστορική συνείδηση και τα
πνευματικά ενδιαφέροντα της τοπικής κοινωνίας και έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας πολιτιστικής
κληρονομιάς για τις επερχόμενες γενιές.
Ο συντονισμός, η προώθηση, η χρηματοδότηση και η δραστηριοποίηση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου
εντάσσεται στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών και του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την
αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής μας.
Ο Πυγμαχικός Γυμναστικός Σύλλογος Ιωαννίνων «Ο Τίγρης» προτίθενται να διοργανώσει στα Ιωάννινα τους 4 ους
Διεθνείς Αγώνες Ioannina Boxing Cup “King Pyrros”στις 16,17 και 18 Ιουλίου 2021.
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Είναι μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις της χρονιάς για το άθλημα και θα συμμετέχουν αθλητές από την Ελλάδα,
Ιταλία, Ρουμανία Σερβία, Βουλγαρία, Κύπρο και Αλβανία. Η Περιφέρεια Ηπείρου προτίθεται να συνδράμει στην
διεξαγωγή των αγώνων
Τα οφέλη για την Περιφέρει Ηπείρου από την συγκεκριμένη διοργάνωση είναι πολλαπλά:
 Αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για την προώθηση και προβολή των δυνατοτήτων της Περιφέρειάς μας σχετικά
με τη διοργάνωση αγώνων υψηλών προδιαγραφών.
 Θα διανυκτερεύσει στην πόλη μεγάλος αριθμός ατόμων που θα έχουν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν στην
ευρύτερη περιοχή. Τονώνει οικονομικά την περιοχή με ταυτόχρονη τουριστική αναβάθμιση και προβολή της
Ηπείρου στους επισκέπτες και αθλητές .
 Συμβάλλει στην καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος, προβάλλοντας την άθληση ως τρόπο ζωής .
 Θα προωθηθεί ο αθλητικός τουρισμός και θα ενισχυθεί η τοπική οικονομία
 Θα συνδράμει το έργο των τοπικών αθλητικών συλλόγων για να φιλοξενούν και να συμμετέχουν σε μεγάλες
αθλητικές διοργανώσεις
Σας κάνουμε επίσης γνωστό ότι ο εν λόγω Αθλητικός Σύλλογος είναι εγγεγραμμένος στο Περιφερειακό μητρώο
Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων που τηρείται στην Υπηρεσία μας.
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη για την κάλυψη της εκδήλωσης ως κάτωθι : (ΠΙΝΑΚΑΣ)
Το ποσόν αυτό θα βαρύνει τις Πιστώσεις από τον Ειδ. Φορέα 072,ΚΑΕ 0844 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου έτους 2021 …».

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1002/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 44ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου
– Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης, με τον Αθλητικό Όμιλο
Ιωαννίνων, προπονητικού καμπ στην Κόνιτσα Ιωαννίνων με την επωνυμία “Elite
Handball Academy”.
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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ.
1923/17-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1396/18-06-2021 στον φάκελο
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων στην
διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης, με τον Αθλητικό Όμιλο Ιωαννίνων, προπονητικού
καμπ στην Κόνιτσα Ιωαννίνων με την επωνυμία “Elite Handball Academy” από 16 έως
28/7/2021.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, στην
διοργάνωση, με τον Αθλητικό Όμιλο Ιωαννίνων, της αθλητικής εκδήλωσης, προπονητικού καμπ
στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, με την επωνυμία “Elite Handball Academy” που θα διεξαχθεί από 16
έως 28-07-2021, και στο οποίο θα συμμετέχουν 100 αθλητές και αθλήτριες από όλη την Ελλάδα
υπό την καθοδήγηση διακεκριμένων Ελλήνων και Ευρωπαίων Ομοσπονδιακών προπονητών,
συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 1/4/09-06-2021 απόφαση της Επιτροπής
Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου,
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 1.860,00 € με ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0844, του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2021 για την κάλυψη των δαπανών για
την ηχητική κάλυψη, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1923/17-06-2021 σχετική εισήγηση του
Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου,
το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής:
«… ΣΧΕΤ:
1. Η αριθ. 1/4/9-6-2021 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου
2. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2021.
Οι Περιφέρειες σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις μπορούν να συμμετέχουν και να υλοποιούν αθλητικά
και πολιτιστικά προγράμματα. Στην έννοια δε της πολιτιστικής εκδήλωσης που προάγει τα πολιτιστικά και
πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων εμπίπτει κάθε πολιτιστικό δρώμενο που, έστω και αν δεν απευθύνεται
άμεσα στο σύνολο του τοπικού πληθυσμού, αφυπνίζει και ενισχύει την πολιτιστική και ιστορική συνείδηση και τα
πνευματικά ενδιαφέροντα της τοπικής κοινωνίας και έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας πολιτιστικής
κληρονομιάς για τις επερχόμενες γενιές.
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Ο συντονισμός, η προώθηση, η χρηματοδότηση και η δραστηριοποίηση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου
εντάσσεται στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών και του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την
αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής μας.
Με γνώμονα τα παραπάνω η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου αιτείται την έγκριση
συνδιοργάνωσης με τον Αθλητικό Όμιλο Ιωαννίνων προπονητικού κάμπ στην Κόνιτσα Ιωαννίνων με την επωνυμία:
«Elite Handball Academy», στο πρόγραμμα αθλητικών δράσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2021.
Συγκεκριμένα, στο προπονητικό κάμπ θα συμμετέχουν 100 αθλητές/-τριες από όλη την Ελλάδα υπό την
καθοδήγηση διακεκριμένων Ελλήνων και Ευρωπαίων Ομοσπονδιακών προπονητών. Η διοργάνωση θα
πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην περιοχή της Κόνιτσας Ιωαννίνων σε συνεργασία με τον οικείο Δήμο.
Οι ημερομηνίες πραγματοποίησης της ανωτέρω διοργάνωσης προσδιορίζονται στο διάστημα από 16 έως 28/7/2021
και θα απευθύνεται σε ηλικίες 12-18 ετών.
Με τον τρόπο αυτό προάγεται ο Αθλητικός Τουρισμός στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου και ειδικότερα στην
ακριτική περιοχή του Δήμου Κόνιτσας.
Τα οφέλη από τη συγκεκριμένη διοργάνωση είναι πολλαπλά:
 Η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για την προώθηση και προβολή των δυνατοτήτων μας
σχετικά με τη διοργάνωση αγώνων υψηλών προδιαγραφών.
 Τονώνει οικονομικά την περιοχή με ταυτόχρονη τουριστική αναβάθμιση με την ανάδειξή της και την προβολή
της, αφού εξαιτίας των αγώνων θα διανυκτερεύσει στην περιοχή μεγάλος αριθμός ατόμων που θα έχουν τη
δυνατότητα να ξεναγηθούν στην ευρύτερη περιοχή και να έρθουν σε επαφή με άλλες αθλητικές
δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού που αναπτύσσονται στην περιοχή (ράφτιγκ- κανόε καγιάκορειβασία κλπ).
 Συμβάλλει στην καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος, προβάλλοντας την άθληση ως τρόπο ζωής και ενισχύει
την ερασιτεχνική δημιουργία.
 Στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες αθλητικού χαρακτήρα των μη κερδοσκοπικών συλλόγων της περιοχής
και ενισχύει τη γενικότερη δράση τους.
Σας κάνουμε επίσης γνωστό ότι ο εν λόγω Αθλητικός Σύλλογος είναι εγγεγραμμένος στο Περιφερειακό μητρώο
Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων που τηρείται στην Υπηρεσία μας.
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη για την κάλυψη της εκδήλωσης ως κάτωθι : (ΠΙΝΑΚΑΣ)
Το ποσόν αυτό θα βαρύνει τις Πιστώσεις από τον Ειδ. Φορέα 072,ΚΑΕ 0844 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου έτους 2021..…».

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1003/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 45ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου
στην διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «10ο Zagori Mountain running».
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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ.
1925/17-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1410/22-06-2021 στον φάκελο
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση της
αθλητικής εκδήλωσης «10ο Zagori Mountain running», στις 24-25 Ιουλίου 2021.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, στην
διοργάνωση, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κήπων «Η ΜΠΑΓΙΑ» και το Δήμο Ζαγορίου, της
αθλητικής εκδήλωσης «10ο Zagori Mountain running», που θα διεξαχθεί στις 24-25 Ιουλίου
2021, με Αγώνες Ορεινού τρεξίματος και ποδηλάτου, συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την
αριθμ. 1/4/09-06-2021 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου,
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 5.146,00 € με ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0844, του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2021 για την κάλυψη των δαπανών για
αφίσες και backdrops, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1925/17-06-2021 σχετική εισήγηση του
Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου,
το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής:
«… ΣΧΕΤ:
1. Η αριθ. 1/4/9-6-2021 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου
2. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2021.
Οι Περιφέρειες σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις μπορούν να συμμετέχουν και να υλοποιούν αθλητικά
και πολιτιστικά προγράμματα. Στην έννοια δε της πολιτιστικής εκδήλωσης που προάγει τα πολιτιστικά και
πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων εμπίπτει κάθε πολιτιστικό δρώμενο που, έστω και αν δεν απευθύνεται
άμεσα στο σύνολο του τοπικού πληθυσμού, αφυπνίζει και ενισχύει την πολιτιστική και ιστορική συνείδηση και τα
πνευματικά ενδιαφέροντα της τοπικής κοινωνίας και έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας πολιτιστικής
κληρονομιάς για τις επερχόμενες γενιές.
Ο συντονισμός, η προώθηση, η χρηματοδότηση και η δραστηριοποίηση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου
εντάσσεται στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών και του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την
αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής μας.
Στις 24-25 Ιουλίου 2021 θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή του Ζαγορίου οι Αγώνες Ορεινού τρεξίματος και
ποδηλάτου 10ο Zagori Mountain running.
Συνδιοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κήπων «Η ΜΠΑΓΙΑ» και το Δήμο Ζαγορίου.
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Οι αγώνες προσελκύουν πλήθος αθλητών και θεατών. Μέσα από τις διαδρομές τρεξίματος των 10 χλμ, 21χλμ,
42χλμ, και του μεγάλου αγώνα των 80χλμ οι αθλητές θα διασχίσουν τα ορεινά μονοπάτια της Τύμφης, τα σοκάκια
των χωριών και τα πέτρινα γεφύρια.
Τα οφέλη από την συγκεκριμένη διοργάνωση είναι πολλαπλά:
 Η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για την προώθηση και προβολή των δυνατοτήτων μας
σχετικά με τη διοργάνωση αγώνων υψηλών προδιαγραφών. Στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες αθλητικού
χαρακτήρα των μη κερδοσκοπικών συλλόγων της περιοχής και ενισχύει τη γενικότερη δράση τους
 Θα προωθηθεί ο αθλητικός τουρισμός και θα ενισχυθεί η τοπική οικονομία
 Θα αναδειχθούν και θα γίνουν ευρύτερα γνωστές οι ομορφιές της ηπειρωτικής φύσης και η παράδοση του τόπου
 Θα υπάρξει οικονομικό όφελος για την περιοχή με ταυτόχρονη τουριστική αναβάθμιση με την ανάδειξη της και
την προβολή της, αφού εξαιτίας των αγώνων θα διανυκτερεύσει στην περιοχή μεγάλος αριθμός ατόμων που θα
έχουν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν στην ευρύτερη περιοχή.
 Το γεγονός θα συμβάλλει στην καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος, προβάλλοντας την άθληση ως τρόπο
ζωής
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη για την κάλυψη της εκδήλωσης ως κάτωθι : (ΠΙΝΑΚΑΣ)
Το ποσόν αυτό θα βαρύνει τις Πιστώσεις από τον Ειδ. Φορέα 072,ΚΑΕ 0844 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου έτους 2021.…».

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1004/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 46ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην
διαδικτυακή έκθεση ΙΜΤΜ 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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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.

-122-

ΑΔΑ: ΨΜΛΩ7Λ9-ΣΧΦ

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 472/27-052021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1414/22-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με
την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας
Ηπείρου στη διαδικτυακή έκθεση ΙΜΤΜ 2021.
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 7.440,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την
κάλυψη των δαπανών της συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην διαδικτυακή έκθεση ΙΜΤΜ 2021
(Τελ Αβίβ), σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 472/27-05-2021 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου
Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας
παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής:
«….Η Περιφέρεια Ηπείρου σκοπεύει να συμμετάσχει στην διαδικτυακή έκθεση ΙΜΤΜ 2021 (Τελ Αβίβ) που
διοργανώνεται τον Ιούνιο. Πρόκειται για τη συνέχιση της πολυετούς προσπάθειας της περιοχής μας να ενδυναμώσει
τη θέση της στην ισραηλιτική αγορά, στην οποία άλλωστε είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Η συμμετοχή μας στην
πλατφόρμα της έκθεσης παρέχεται δωρεάν από τον ΕΟΤ, απαιτούνται όμως δαπάνες για τη δημιουργία 4 Μακετών
για καταχωρήσεις και οργάνωση Β2Β συναντήσεων.
Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη σχετική δαπάνη 7.440,00€, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου
με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας
Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διαδικτυακή έκθεση ΙΜΤΜ
2021»…..».


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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1005/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 47ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας σε πρόγραμμα
προβολής της Ηπείρου του Ε.Ο.Τ. Ρουμανίας.
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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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 Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 558/17-062021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1415/22-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με
την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας
Ηπείρου σε πρόγραμμα προβολής της Ηπείρου του Ε.Ο.Τ. Ρουμανίας.
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 15.996,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης,
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την
κάλυψη των δαπανών της συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, σε πρόγραμμα προβολής της Ηπείρου
του Ε.Ο.Τ. Ρουμανίας, με την φιλοξενία ομάδας 25 Ρουμάνων δημοσιογράφων και τουριστικών
πρακτόρων, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 558/17-06-2021 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου
Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας
παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής:
«…. Ο Ε.Ο.Τ. Ρουμανίας, στο πλαίσιο του προγράμματός του για την προβολή επιμέρους περιοχών της Ελλάδας,
επιθυμεί να συμμετάσχουμε στη φιλοξενία ομάδας 25 Ρουμάνων δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων. Ο
Ε.Ο.Τ. Ρουμανίας θα πληρώσει τα αεροπορικά τους εισιτήρια και η Περιφέρεια Ηπείρου θα συμμετέχει στις
δαπάνες της παραμονής τους στην Ήπειρο (5 διανυκτερεύσεις, μετακινήσεις, διατροφή, επισκέψεις σε μουσεία και
δραστηριότητες όπως ράφτινγκ, ιππασία και ιστιοπλοΐα). Ανάμεσα στους φιλοξενούμενους θα είναι και μέλη
τηλεοπτικού συνεργείου της ρουμανικής τηλεόρασης, που θα πραγματοποιήσει λήψεις για την προβολή τους σε
ταξιδιωτική εκπομπή.
Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 15.996,00 € και θα βαρύνει τις πιστώσεις
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών
δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Συμμετοχή της Περιφέρειας σε πρόγραμμα προβολής
της Ηπείρου του Ε.Ο.Τ. Ρουμανίας» ...».


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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1006/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 48ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας σε πρόγραμμα
προβολής της Ηπείρου του Ε.Ο.Τ. Ιταλίας.
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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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 Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 564/22-062021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1416/22-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με
την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας
Ηπείρου σε πρόγραμμα προβολής της Ηπείρου του Ε.Ο.Τ. Ιταλίας.
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 8.200,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την
κάλυψη των δαπανών της συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, σε πρόγραμμα προβολής της Ηπείρου
του Ε.Ο.Τ. Ιταλίας (Γραφείο Μιλάνου), με την φιλοξενία ομάδας 10 Ιταλών δημοσιογράφων και
τουριστικών πρακτόρων, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 564/22-06-2021 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Διά
Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας
παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής:
«….Ο Ε.Ο.Τ. Ιταλίας (Γραφείο Μιλάνου), στο πλαίσιο του προγράμματός του για την προβολή επιμέρους περιοχών
της Ελλάδας, επιθυμεί να συμμετάσχουμε στη φιλοξενία ομάδας 10 Ιταλών δημοσιογράφων και τουριστικών
πρακτόρων. Ο Ε.Ο.Τ. Ιταλίας θα πληρώσει τη μετάβασή τους ως την Ηγουμενίτσα αι η Περιφέρεια Ηπείρου θα
συμμετέχει στις δαπάνες της παραμονής τους στην Ήπειρο (4 διανυκτερεύσεις, μετακινήσεις, διατροφή, επισκέψεις
σε μουσεία και δραστηριότητες όπως ράφτινγκ, ιππασία και ιστιοπλοΐα).
Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 8.200,00 € και θα βαρύνει τις πιστώσεις
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών
δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Συμμετοχή της Περιφέρειας σε πρόγραμμα προβολής
της Ηπείρου του Ε.Ο.Τ. Ιταλίας» …..».


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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1007/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 49ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην
διαδικτυακή καμπάνια HERMES EXPO.
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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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 Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 565/22-062021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1417/22-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με
την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας
Ηπείρου στην διαδικτυακή καμπάνια HERMES EXPO.
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 4.960,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την
κάλυψη των δαπανών της συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, στην διαδικτυακή καμπάνια προβολής
τροφίμων και ποτών HERMES EXPO 2021, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 565/22-06-2021 σχετική
εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής:
«…. Η Περιφέρεια Ηπείρου, ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα τοπικών εταιριών και παραγωγών που σκοπεύει
να συμμετάσχει στην διαδικτυακή καμπάνια προβολής τροφίμων και ποτών HERMES EXPO που απευθύνεται
κυρίως στην ομογενειακή αμερικανική αγορά, αλλά και σε εκπροσώπους ευρωπαϊκών αγορών, δεδομένου ότι ο
διαδικτυακός χαρακτήρας της επιτρέπει τη διεύρυνση των ενδιαφερομένων. Στόχος της συμμετοχής μας είναι η
προσπάθεια διείσδυσης των τοπικών μας προϊόντων στην αμερικανική αγορά (κυρίως την ομογενειακή) και η
δικτύωση των τοπικών επιχειρήσεων με σημαντικούς εισαγωγείς, διανομείς, χονδρεμπόρους κ.λ.π.).
Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη σχετική δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 4.960,00 € και θα βαρύνει τις
πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην
διαδικτυακή καμπάνια HERMES EXPO 2021» …..».


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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1008/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 50ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση επίσκεψης Γερμανών
επιχειρηματιών στην Ήπειρο.
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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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 Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 563/22-062021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1423/22-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με
την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση επίσκεψης
αποστολής 50 Γερμανών επιχειρηματιών από την περιοχή της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας, από
τους τομείς: τουρισμού, εστίασης, εισαγωγών τροφίμων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υψηλής
τεχνολογίας και πληροφορικής.
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Για την κάλυψη των δαπανών της διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, επίσκεψης 50
επιχειρηματιών από τους τομείς τουρισμού, εστίασης, εισαγωγών τροφίμων, ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, υψηλής τεχνολογίας και πληροφορικής, από την περιοχή της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας
της Γερμανίας, που γίνεται με πρωτοβουλία του Ελληνικού Προξενείου στο Ντίσελντορφ,
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης,
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» Υποέργο
«Διοργάνωση επίσκεψης Γερμανών επιχειρηματιών έτους 2021», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 563/2206-2021 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής:
«….Η Περιφέρεια Ηπείρου κατά το προσεχές διάστημα διοργανώνει επίσκεψη 50 ατόμων από την περιοχή της
Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας. Την αποστολή θα αποτελούν επιχειρηματίες από τους τομείς: τουρισμού,
εστίασης, εισαγωγών τροφίμων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υψηλής τεχνολογίας και πληροφορική. Η επίσκεψή
τους, που γίνεται με πρωτοβουλία του Ελληνικού Προξενείου στο Ντίσελντορφ, αποτελεί ευκαιρία για τη διείσδυση
των ηπειρωτικών προϊόντων και υπηρεσιών στη γερμανική αγορά, αλλά και για τη δημιουργία γερμανικών
επενδύσεων στην περιοχή. Η επίσκεψη θα λάβει δημοσιότητα τόσο σε ελληνικά πανελλήνιας εμβέλειας τηλεοπτικά
κανάλια, όσο και σε γερμανικά, χωρίς κόστος για την Περιφέρεια Ηπείρου, ενώ τοπικοί επιχειρηματικοί φορείς θα
αναλάβουν το κόστος της ενοικίασης αιθουσών και διερμηνείας για την υλοποίηση συναντήσεων. Η δαπάνη για τα
αεροπορικά εισιτήρια, τη διαμονή και τη διατροφή τους (5 διανυκτερεύσεις), καθώς και τις μετακινήσεις εντός
Ηπείρου ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 €.
Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη αυτή, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου
2020-2022», Υποέργο: «Διοργάνωση επίσκεψης Γερμανών επιχειρηματιών έτους 2021»…..».


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

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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1009/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 51ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας
Ηπείρου στο περιοδικό TRAVEL in GREECE.
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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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 Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 562/22-062021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1438/23-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην
οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. Η Περιφέρεια Ηπείρου σκοπεύει να προβεί στην διαφήμιση του τουριστικού της προϊόντος στο καλοκαιρινό
τεύχος του περιοδικού TRAVEL in GREECE, το οποίο θα κυκλοφορήσει δωρεάν με την εφημερίδα
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» τον Ιούλιο. Το κόστος για μια ολοσέλιδη καταχώρηση και επιπλέον
δημοσιογραφική παρουσίαση Προορισμών της Περιφέρειας Ηπείρου ανέρχεται στο ποσό των 3.100,00 €.
Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη σχετική δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας
Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στο περιοδικό
TRAVEL in GREECE έτους 2021» …..».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 3.100,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο «Διαφημιστική
καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στο περιοδικό TRAVEL in GREECE έτους 2021», για την
διαφήμιση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου, με ολοσέλιδη καταχώρηση και
δημοσιογραφική παρουσίαση προορισμών της Περιφέρειας Ηπείρου, στο καλοκαιρινό τεύχος του
περιοδικού TRAVEL in GREECE, το οποίο θα κυκλοφορήσει δωρεάν, τον Ιούλιο, με την εφημερίδα
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ».
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού Μαργαρίτα, με το σκεπτικό ότι δεν είναι δυνατό να
διατίθενται τόσα πολλά χρήματα, για εκδηλώσεις προβολής και διαφημιστικές καταχωρήσεις, και μάλιστα
εν μέσω πανδημίας κορονοϊού, σε μια περίοδο που οι προτεραιότητές μας πρέπει να είναι πρώτιστα η
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1010/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 52ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας
Ηπείρου στον τουριστικό οδηγό TRAVEL Θεσσαλονίκης.
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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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 Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 574/23-062021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1439/23-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην
οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. Η Περιφέρεια Ηπείρου σκοπεύει να προβεί στην διαφήμιση του τουριστικού της προϊόντος στο καλοκαιρινό
τεύχος του τουριστικού οδηγού TRAVEL Θεσσαλονίκης, το οποίο διανέμεται σε 150.000 αντίτυπα δωρεάν
στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και στο διαδίκτυο. Το κόστος για μια δισέλιδη καταχώρηση και
επιπλέον web προβολή ανέρχεται στο ποσό των 1.860,00 €.
Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη σχετική δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας
Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στον τουριστικό οδηγό
TRAVEL Θεσσαλονίκης έτους 2021» …..».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.860,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο «Διαφημιστική
καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στον τουριστικό οδηγό TRAVEL Θεσσαλονίκης έτους 2021», για
την διαφήμιση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου, με δισέλιδη καταχώρηση και web
προβολή, στο καλοκαιρινό τεύχος του τουριστικού οδηγού TRAVEL Θεσσαλονίκης, το οποίο διανέμεται
σε 150.000 αντίτυπα δωρεάν στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και στο διαδίκτυο.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού Μαργαρίτα, με το σκεπτικό ότι δεν είναι δυνατό να
διατίθενται τόσα πολλά χρήματα, για εκδηλώσεις προβολής και διαφημιστικές καταχωρήσεις, και μάλιστα
εν μέσω πανδημίας κορονοϊού, σε μια περίοδο που οι προτεραιότητές μας πρέπει να είναι πρώτιστα η
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1011/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 53ο
Έγκριση του από 18-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-06-2021
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση βατότητας οδού από οικισμό «Αλώνι – Χιώνι» Καταρράκτη έως
Ορειβατικό Καταφύγιο Καταρράκτη», προϋπολογισμού € 1.120.000,00 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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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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. 31/2092/01-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:
Α. Εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Άρτας και του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση
βατότητας οδού από οικισμό “Αλώνι – Χιώνι” Καταρράκτη έως Ορειβατικό Καταφύγιο
Καταρράκτη», προϋπολογισμού 1.120.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του
ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ, και των όρων αυτής, σύμφωνα
με το επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ. 3061/20-11-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Άρτας, Σχέδιο και ορίστηκαν για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Άρτας.
Β. Εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού 1.120.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του
ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 με τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας
ΥΠΥΜΕΔΙ (ΤΕ 2008ΣΕ07100000)», της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ, βάσει της αριθμ. πρωτ.
ΔΟΥ/ο/3198/14.07.2020 (ΑΔΑ: ΩΞΕΟ465ΧΘΞ-ΛΝΜ) απόφασης του Υπουργείου
Υποδομών & Μεταφορών.
6. Την αριθμ. 14/732/13-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:
Α. Καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση βατότητας οδού από
οικισμό «Αλώνι – Χιώνι» Καταρράκτη έως Ορειβατικό Καταφύγιο Καταρράκτη»,
προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και
αναθεώρηση) 903.225,81 € και συνολικής δαπάνης 1.120.000,00 € με ΦΠΑ με τους όρους
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1057/29-04-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα
με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την
αριθμ. πρωτ. 1027/29-04-2021 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας και βάσει της σχετικής
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας και του Δήμου
Κεντρικών Τζουμέρκων, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 31/2092/01-12-2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει
της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.
Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του
ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 με τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας
ΥΠΥΜΕΔΙ (ΤΕ 2008ΣΕ07100000)», της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ, βάσει της αριθμ. πρωτ.
ΔΟΥ/ο/3198/14.07.2020 (ΑΔΑ: ΩΞΕΟ465ΧΘΞ-ΛΝΜ) απόφασης του Υπουργείου
Υποδομών & Μεταφορών και της αριθμ. 31/2092/01-12-2020 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής και
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Β. συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος,
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίστηκαν
τα μέλη αυτής.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1550/22-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1411/22-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία υποβάλλει
προς έγκριση, το από 18-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 18-06-2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΚΞΙΑ ΦΟΥΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα πέντε και
σαράντα τέσσερα εκατοστά τοις εκατό (45,44 %) στις τιμές του Τιμολογίου μελέτης και
προσφερόμενο ποσό 428.537,08 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 492.820,02
€ χωρίς ΦΠΑ και 611.096,82 € με ΦΠΑ.
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 18-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-06-2021
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. 180543 για την
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση βατότητας οδού από οικισμό «Αλώνι – Χιώνι»
Καταρράκτη έως Ορειβατικό Καταφύγιο Καταρράκτη», προϋπολογισμού δημοπράτησης
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 903.225,81 € και συνολικής
δαπάνης 1.120.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου
2014ΣΕ57100004 με τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΥΠΥΜΕΔΙ (ΤΕ
2008ΣΕ07100000)», της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση
και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός
μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΚΞΙΑ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα πέντε και σαράντα τέσσερα εκατοστά
τοις εκατό (45,44 %) στις τιμές του Τιμολογίου μελέτης και προσφερόμενο ποσό 428.537,08 €
χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 492.820,02 € χωρίς ΦΠΑ και 611.096,82 € με ΦΠΑ.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΔ)
που έγινε με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν 4412/2016 και το σύστημα
προσφοράς του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του Ν 4412/2016 για την κατασκευή του έργου
«Βελτίωση βατότητας οδού από οικισμό «Αλώνι – Χιώνι» Καταρράκτη έως
Ορειβατικό Καταφύγιο Καταρράκτη».
Στην Άρτα σήμερα της 18.06.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του
άρθρου 221 του Ν 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 14/732/13.05.2021
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και
αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού που έλαβε τον υπ’αριθ. 180543 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος, και
3. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Μηχανικός Δομικών Έργων, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η
15η.06.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 1000 πμ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών η 18.06.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1000 πμ.
Στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν σφραγισμένες προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες:

1

́ Ί ΩΑΝΝΗΣ .Λ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ́ ́ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Χρόνος υποβολής
προσφοράς
14/06/2021 17:31:18

2

ΚΞΙΑ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

15/06/2021 07:13:36

3

ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

15/06/2021 08:28:38

Α/Α

Επωνυμία προσφέροντα

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

Α/Α
καταθ.

1

198397

2

198688

6

197668

Επωνυμία προσφέροντα

Ποσοστό
(%)

Προσφερόμενο
ποσό
(χωρίς ΦΠΑ)

32,57

609.035,27 €

45,44

492.820,02 €

25,56

672.361,36 €

́ Ί ΩΑΝΝΗΣ .Λ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ́ ́ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΞΙΑ
ΦΟΥΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

Ακολούθως η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» του άρθρου 24.2 της διακήρυξης κατά τη σειρά μειοδοσίας,
αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και συγκεκριμένα:
α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και,
β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας από 18.064,52 €
ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή, ο οποίος ολοκληρώθηκε αυθημερόν.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού πραγματοποίησε τον απαραίτητο έλεγχο των εγγυητικών επιστολών
βάσει του άρθρου 72, παρ.5 του Ν 4412/2016 και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους και την
εμπρόθεσμη υποβολή τους.
Στη συνέχεια η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των παραδεκτών προσφορών κατά
σειρά μειοδοσίας:

Α/Α

Α/Α
καταθ.

1

198688

2

198397

3

197668

Επωνυμία προσφέροντα
ΚΞΙΑ
ΦΟΥΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
́ Ί ΩΑΝΝΗΣ .Λ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ́ ́ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

Ποσοστό
(%)

Προσφερόμενο
ποσό
(χωρίς ΦΠΑ)

45,44

492.820,02 €

32,57

609.035,27 €

25,56

672.361,36 €

Μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται η
εργοληπτική επιχείρηση «ΚΞΙΑ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ». Η Επιτροπή
συντάσσει το παρόν πρακτικό και εισηγείται προς τη Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας
Ηπείρου την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος προσέφερε μέση
τεκμαρτή έκπτωση σαράντα πέντε και σαράντα τέσσερα εκατοστά τοις εκατό (45,44 %) στις
τιμές του Τιμολογίου μελέτης και προσφερόμενο ποσό 428.537,08 € χωρίς απρόβλεπτα,
αναθεώρηση και ΦΠΑ, 492.820,02 € χωρίς ΦΠΑ και 611.096,82 € με ΦΠΑ.
Άρτα, 18.06.2021
Η Επιτροπή
1. Ιωάννα Ζαρκάδα

2. Μαρία Βασιλειάδη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1012/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 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 54ο
Έγκριση του από 22-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-06-2021
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος
2021», προϋπολογισμού € 220.000,00 με ΦΠΑ.
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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησής του.
6. Την με α/α 925 και αρ. πρωτ. 966/18-03-2021 (ΑΔΑ:ΨΠΥΜ7Λ9-Ρ7Ω) απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης, ποσού € 220.000,00 για την πληρωμή του έργου «Βελτίωση - συντήρηση
επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2021», σε βάρος των πιστώσεων του
Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.016.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας
οικ. έτους 2021 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2021, η οποία
καταχωρήθηκε με α/α 929 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.
7. Την αριθμ. 15/815/24-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: α)
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού
πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού € 220.000,00 με ΦΠΑ, με
τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1180/14-05-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 748/14-05-2021 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, σε βάρος των
πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.016.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021, βάσει της με α/α 925 και αρ. πρωτ. 966/18-03-2021
(ΑΔΑ:ΨΠΥΜ7Λ9-Ρ7Ω) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α
929 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της
Π.Ε. Άρτας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή
Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1575/23-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1441/23-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει
προς έγκριση, το από 22-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 22-06-2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΦΟΥΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα πέντε και δέκα επτά εκατοστά επί τοις
εκατό (45,17 %) στις τιμές του τιμολογίου μελέτης και προσφερόμενο ποσό 84.580,36 €
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χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 97.274,56 € χωρίς ΦΠΑ και 120.620,45 € με
ΦΠΑ.
9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 22-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-06-2021
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. 180838 για την
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ
Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού € 220.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων
του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.016.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας
οικ. έτους 2021, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο
και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η
εργοληπτική επιχείρηση «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα πέντε και
δέκα επτά εκατοστά επί τοις εκατό (45,17 %) στις τιμές του τιμολογίου μελέτης και
προσφερόμενο ποσό 84.580,36 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 97.274,56 €
χωρίς ΦΠΑ και 120.620,45 € με ΦΠΑ.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΔ)
που έγινε με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν 4412/2016 και το σύστημα
προσφοράς του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του Ν 4412/2016 για την κατασκευή του έργου
«Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2021».
Στην Άρτα σήμερα της 22.06.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου
221 του Ν 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 15/815/24.05.2021 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και
αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού που έλαβε τον υπ’αριθ. 180838 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
4. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
5. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος, και
6. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Μηχανικός Δομικών Έργων, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η
16η.06.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 1000 πμ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης
των προσφορών η 22.06.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 1000 πμ.
Στον διαγωνισμό
συμμετέχοντες:
Α/Α

υποβλήθηκαν

σφραγισμένες

προσφορές

Επωνυμία προσφέροντα

από

τους

παρακάτω

Χρόνος υποβολής
προσφοράς

1

ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ

15/06/2021 19:01:14

2

ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ E.Δ.Ε.

15/06/2021 20:30:47

3

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

15/06/2021 20:33:54

4

ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

15/06/2021 21:59:39

5

ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

16/06/2021 08:27:02

6

ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

16/06/2021 09:17:56

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

Α/Α
καταθ.

1

198705

2

198602

Ποσοστό
(%)

Προσφερόμενο
ποσό
(χωρίς ΦΠΑ)

ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ

35,89

113.752,16 €

ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ E.Δ.Ε.

34,16

116.821,40 €

Επωνυμία προσφέροντα
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Ποσοστό
(%)

Προσφερόμενο
ποσό
(χωρίς ΦΠΑ)

Α/Α

Α/Α
καταθ.

3

198883

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

32,56

119.656,18 €

4

198892

ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

45,17

97.274,56 €

5

197697

ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

38,64

108.857,55 €

6

198737

ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

38,95

108.307,67 €

Επωνυμία προσφέροντα

Ακολούθως η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» του άρθρου 24.2 της διακήρυξης κατά τη σειρά μειοδοσίας,
αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και συγκεκριμένα:
α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και,
β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας από 3.548,39 €
ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή, ο οποίος ολοκληρώθηκε αυθημερόν.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού πραγματοποίησε τον απαραίτητο έλεγχο των εγγυητικών επιστολών
βάσει του άρθρου 72, παρ.5 του Ν 4412/2016 και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους και την
εμπρόθεσμη υποβολή τους.
Στη συνέχεια η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των παραδεκτών προσφορών κατά
σειρά μειοδοσίας:

Ποσοστό
(%)

Προσφερόμενο
ποσό
(χωρίς ΦΠΑ)

Α/Α

Α/Α
καταθ.

1

198892

ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

45,17

97.274,56 €

2

198737

ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

38,95

108.307,67 €

3

197697

ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

38,64

108.857,55 €

4

198705

ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ

35,89

113.752,16 €

5

198602

ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
E.Δ.Ε.

34,16

116.821,40 €

6

198883

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

32,56

119.656,18 €

Επωνυμία προσφέροντα

Μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται η
εργοληπτική επιχείρηση «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». Η Επιτροπή συντάσσει το παρόν πρακτικό
και εισηγείται προς τη Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου την ανάθεση της σύμβασης
στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα πέντε και
δέκα επτά εκατοστά επί τοις εκατό (45,17 %) στις τιμές του Τιμολογίου μελέτης και
προσφερόμενο ποσό 84.580,36 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 97.274,56 €
χωρίς ΦΠΑ και 120.620,45 € με ΦΠΑ.
Άρτα, 22.06.2021
Η Επιτροπή
1. Ιωάννα Ζαρκάδα

2. Χρυσάνθη Τσιρώνη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1013/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 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 55ο
Έγκριση του από 10-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-06-2021
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε.
Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση – επέκταση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας»,
προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησής του.
6. Την αριθμ. 15/819/24-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
καταρτίσθηκε η διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117
του Ν.4412/16), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση –
βελτίωση –επέκταση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού
δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 32.258,06 €
και συνολικής δαπάνης 40.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από
την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ.
1239/19-05-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του
έργου, με την αρ. 1227/18-05-2021 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και με δαπάνη η οποία
θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9762.01.035.01 του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 913 και αρ. πρωτ.
954/18-03-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 917 στο
βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε.
Άρτας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1527/16-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1377/16-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει
προς έγκριση, το Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 10-062021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός
μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Ι. Κάλλιας & ΣΙΑ ΕΕ», η οποία
προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα ένα επί τοις εκατό (51,00 %) στις τιμές του
τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση & ΦΠΑ
13.738,78 €, χωρίς ΦΠΑ 15.806,45 € και 19.600,00 € με ΦΠΑ.
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 10-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας
συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), που διενεργήθηκε στις 10-06-2021, για
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση –επέκταση ηλεκτροφωτισμού
οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ,
απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 32.258,06 € και συνολικής δαπάνης 40.000,00 € με ΦΠΑ, σε
βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9762.01.035.01 του προϋπολογισμού της
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Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα
απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο,
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Ι. Κάλλιας & ΣΙΑ ΕΕ», η οποία
προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα ένα επί τοις εκατό (51,00 %) στις τιμές του
τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση & ΦΠΑ
13.738,78 €, χωρίς ΦΠΑ 15.806,45 € και 19.600,00 € με ΦΠΑ.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΔ)
που έγινε με την διαδικασία «συνοπτικός διαγωνισμός» του άρθρου 117 του ν.
4412/2016 και το σύστημα προσφοράς του άρθρου 125 του ν. 4412/2016, για την
κατασκευή του έργου: «Συντήρηση - βελτίωση - επέκταση ηλεκτροφωτισμού οδικού
δικτύου ΠΕ Άρτας».
Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας σήμερα στις 10/06/2021, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10 00 πμ οι:
1. Κωνσταντίνος Νάκος, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας,
2. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας,
3. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας,
μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, όπως κληρωθήκαμε σύμφωνα με το αριθ. 1370/
01.06.2021 πρακτικό κλήρωσης της ΔΤΕΠΕ Άρτας, βάσει της κατάστασης της ΔΤΕΠΕ
Άρτας που εγκρίθηκε με την αριθ. 33/2161/11.12.2020 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση για την
διεξαγωγή δημοπρασίας για την κατασκευή του παραπάνω έργου.
Αφού ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε την έναρξη παραλαβής των προσφορών, ο
κήρυκας κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να παραδώσουν το φάκελο με τα
δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με τον φάκελο των οικονομικών προσφορών.
Παρουσιάστηκαν και παρέδωσαν τις προσφορές συνοδευμένες από αίτηση
υποβολής, οι κατωτέρω εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ με τάξη
πτυχίου Α1 τάξη και άνω ή στα νομαρχιακά μητρώα για έργα κατηγορίας
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (Η/Μ).
α/α
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ονοματεπώνυμο
Προσφέροντος
Λάμπρος Γεωργούλας
Ι. Κάλλιας & ΣΙΑ ΕΕ
Μ. Νάικας & ΣΙΑ ΟΕ
Λάμπρος Βαρέλης
Στέφανος Κασαής
Κωνσταντίνος Τσακίρης

Τάξη
Πτυχίου
1η
1η
Α1
Α2
Α1
Α2

Κατηγορία
Η/Μ
Η/Μ
Η/Μ
Η/Μ
Η/Μ
Η/Μ

Αφού δεν παρουσιάστηκε καμία άλλη εργοληπτική επιχείρηση και πέρασε η ώρα
λήξεως επίδοσης προσφορών που ορίζεται στη διακήρυξη, ο πρόεδρος της επιτροπής
κήρυξε λήξασα την παράδοση των προσφορών.
Κατόπιν αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν από τον πρόεδρο και τα μέλη της
Επιτροπής οι φάκελοι και τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Οι προσφορές
καταχωρήθηκαν στην Κατάσταση Ανοιχτού Συνοπτικού Διαγωνισμού που συνοδεύει
το παρόν Πρακτικό, στον οποίο έχουν καταγραφεί τα νομιμοποιητικά έγγραφα
σύμφωνα με το άρθρο 24.2 της διακήρυξης και συγκεκριμένα το Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
Στη συνέχεια η Επιτροπή, παρουσία και των διαγωνιζομένων, άρχισε την
αποσφράγιση των φακέλων της οικονομικής προσφοράς. Οι προσφορές, αφού
αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν από όλα τα μέλη της Επιτροπής, καταχωρήθηκαν
στο πρακτικό με τη σειρά επίδοσης των προσφορών όπως παρακάτω:
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α/α
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ονοματεπώνυμο
Προσφέροντος
Λάμπρος Γεωργούλας
Ι. Κάλλιας & ΣΙΑ ΕΕ
Μ. Νάικας & ΣΙΑ ΟΕ
Λάμπρος Βαρέλης
Στέφανος Κασαής
Κωνσταντίνος Τσακίρης

Ενιαίο
ποσοστό
έκπτωσης
22%
51%
25%
23%
25%
27%

Έγινε πλήρης έλεγχος των οικονομικών
αριθμητικής αναγραφής των ποσοστών.

Προσφερόμενο ποσό
(χωρίς απρόβλεπτα,
αναθεώρηση & ΦΠΑ)
21.869,90 €
13.738,78 €
21.028,75 €
21.589,52 €
21.028,75 €
20.467,98 €

προσφορών,

της

ολόγραφης

και

Η Επιτροπή συμπλήρωσε ή διόρθωσε με κόκκινο μελάνι τον προϋπολογισμό
προσφοράς στα έντυπα των Οικονομικών προσφορών και συνέταξε τον παρακάτω
πίνακα των παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την
μικρότερη προσφορά).
α/α
1.
2.
3.
3.
5.
6.

Ονοματεπώνυμο
Προσφέροντος
Ι. Κάλλιας & ΣΙΑ ΕΕ
Κωνσταντίνος Τσακίρης
Στέφανος Κασαής
Μ. Νάικας & ΣΙΑ ΟΕ
Λάμπρος Βαρέλης
Λάμπρος Γεωργούλας

Ενιαίο
ποσοστό
έκπτωσης
51%
27%
25%
25%
23%
22%

Προσφερόμενο ποσό
(χωρίς απρόβλεπτα,
αναθεώρηση & ΦΠΑ)
13.738,78 €
20.467,98 €
21.028,75 €
21.028,75 €
21.589,52 €
21.869,90 €

Στη συνέχεια έγινε πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής των
διαγωνιζομένων ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή, ο οποίος
ολοκληρώθηκε αυθημερόν.
Μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία,
αναδεικνύεται η εργοληπτική επιχείρηση «Ι. Κάλλιας & ΣΙΑ ΕΕ». Η Επιτροπή
διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο
οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα ένα επί τοις εκατό (51,00%)
στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό χωρίς απρόβλε πτα,
αναθεώρηση & ΦΠΑ 13.738,78 €, χωρίς ΦΠΑ 15.806,45 € και με ΦΠΑ 19.600,00
€.
Άρτα, 10/06/2021
Η Επιτροπή

1. Κωνσταντίνος Νάκος

2. Χρήστος Παπαβασιλείου

3. Χρυσάνθη Τσιρώνη
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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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1014/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 56ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Άρτας
«Καθαρισμός – προστασία πρανών υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας», αναδόχου «Τ.Ε.ΚΑΤ.
Ο.Ε.», μέχρι την 30-08-2021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
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τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1532/18-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
89522/1406/18-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «….Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την από 17/06/2021 αίτηση, του κ.
Γεράσιμου Κατσέλη, νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά δίμηνη
παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή, έως
30/08/2021.Το έργο χρηματοδοτείται από Έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2020 με προϋπολογισμό 172.000,00 € με
Φ.Π.Α. και η συμβατική του δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 79.120,01 € με ΦΠΑ. Η σύμβαση υπογράφηκε
την 30/10/2020 και η συμβατική προθεσμία περάτωσης έληγε την 30/04/2021. Με την αριθμ. 11/567/09-042021 (θέμα 24ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου δόθηκε παράταση μέχρι
30.06.2021.Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 95% περίπου των εργασιών του έργου. Η Υπηρεσία μας
συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μετ’ αναθεωρήσεως μέχρι 30/08/2021
για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά... .».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Άρτας «Καθαρισμός – προστασία πρανών υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας», αναδόχου «Τ.Ε.ΚΑΤ.
Ο.Ε.», μέχρι την 30-08-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1015/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 57ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας
«Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό περιμετρικής τάφρου ιχθυοτροφείου στην
περιοχή Ψαθοτοπίου».
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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της
πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης μηχανημάτων μετά των
χειριστών τους κλπ.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε
με το αριθμ. πρωτ. 925/15-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1357/15-06-2021 στον φάκελο
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Με την με αριθμό πρωτ.50669/2101/15.04.2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η
διάθεση πίστωσης 20.000,00 € με τον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου
2018-2020» (Υποέργο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό περιμετρικής τάφρου
ιχθυοτροφείου στην περιοχή Ψαθοτοπίου»), για την εκτέλεση του έργου του θέματος και ορίστηκε ως
Προϊσταμένη Αρχή του εν λόγω έργου η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας με
διευθύνουσα υπηρεσία το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της ως άνω υπηρεσίας.
Με την ανωτέρω πίστωση προβλέπεται να γίνει ο καθαρισμός περιμετρικής τάφρου ιχθυοτροφείου στην
περιοχή Ψαθοτοπίου. Αναλυτικότερα προβλέπεται ο καθαρισμός καλαμιών, υδροχαρούς βλάστησης και η
απομάκρυνση προσχώσεων από φερτά υλικά.
Η ως άνω εκτέλεση του έργου θα γίνει με εκσκαφικά μηχανήματα κατάλληλης ισχύος και η επιμέτρηση των
εργασιών θα γίνει σε ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων. Οι εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν άμεσα και σε
σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα που θα προκαλέσουν ζημιές στα
γύρω ιχθυοτροφεία.
Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης 20.000,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό περιμετρικής
τάφρου ιχθυοτροφείου στην περιοχή Ψαθοτοπίου». ...».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 20.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης,
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 και τίτλο
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018 – 2020» για την
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό περιμετρικής
τάφρου ιχθυοτροφείου στην περιοχή Ψαθοτοπίου», με τη χρήση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με
χειριστή (εκσκαφικά μηχανήματα κατάλληλης ισχύος) και με επιμέτρηση των εργασιών, σε ώρες
λειτουργίας των μηχανημάτων, προκειμένου να γίνει ο καθαρισμός καλαμιών, υδροχαρούς βλάστησης
και η απομάκρυνση προσχώσεων από φερτά υλικά σε περιμετρική τάφρο ιχθυοτροφείου στην περιοχή
Ψαθοτοπίου, εργασίες οι οποίες πρέπει να εκτελεσθούν άμεσα και σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε
να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα που θα προκαλέσουν ζημιές στα γύρω ιχθυοτροφεία.
.……………………………………………………………………………………………………………
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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1016/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 58ο
Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 82089/3877/Φ.300.09 ΜΙΜΟ απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου
με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα
καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο
της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις,
πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή
ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 85734/4021/Φ.300.09 ΜΙΜΟ /14-062021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1354/14-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με
την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει για έγκριση, την αριθμ. πρωτ. 82089/3877/Φ.300.09 ΜΙΜΟ
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την
αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες,
χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές
καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών
από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της
συγκοινωνίας».
6. 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. 82089/3877/Φ.300.09 ΜΙΜΟ απόφαση
του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση
βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις
στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις
καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή
ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας», το κείμενο της οποίας παρατίθεται
κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:
«……….

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Άρτα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
E-mail

ΘΕΜΑ:

Αρ. Πρωτ.

09-06-2021
82089/3877/Φ.300.09ΜΙΜΟ

: Ταγμ. Παπακώστα 6
47100 Άρτα
: Κων/νος Τζουμάκας
: 26813 63320
: 2681363303
: pol.prostasia@peartas.gov.gr

Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα
καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο
Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές
(κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από
φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση
της συγκοινωνίας.
ΑΠΟΦΑΣΗ
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Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

1.

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002) «Αναβάθµιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α΄)
Τις διατάξεις του Π.∆. 140 /2010 «Οργανισµός Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ. Α΄ /27-12- 2010)
όπως τροποποιήθηκαν µε τη µε αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του
ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου- ∆υτικής Μακεδονίας
και την αριθ. 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του συντονιστή της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας.
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».
Την Υ.Α 1299/2003 «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας µε τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»,
περί φυσικών – τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών.
Το υπ΄αριθµ. 2/52145/0026/01-07-2014 (Α∆Α : 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους.
Το άρθρο 5 παρ. 19 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α 134/9.8.2019) περί αρμοδιότητας του Περιφερειάρχη
για την έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα µε την ερμηνεία της παραγράφου 2 του
άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την υπ΄αριθ. 33/2599/08-11-2019 (Α∆Α:ΨΡΣ∆7Λ9-4ΑΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Ηπείρου «Καθορισμός της ανά ώρα αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων-οχηµάτων κλπ
για το έτος 2021 που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις,
καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κ.λ.π), στην Περιφέρεια Ηπείρου.
Το Μητρώο ιδιοκτητών μηχανημάτων έργου, οχημάτων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών σε
περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πληµµύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις,
σεισµοί δασικές πυρκαγιές τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας
Ηπείρου για το έτος 2021.
Το µε Α.Α. 5/2021 έκτακτο δελτίο (Ε.∆.Ε.Κ.) της Ε.Μ.Υ./Ε.Μ.Κ. σύµφωνα µε το οποίο προβλέπεται
επιδείνωση του καιρού από τα βορειοδυτικά µε ισχυρές βροχές και καταιγίδες που κατά τόπους θα
συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέµους.
Το γεγονός ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για την άµεση
αντιμετώπιση των προβλημάτων, που έχουν παρουσιασθεί στο Οδικό δίκτυο της Π.Ε Άρτας.
Λόγω της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε από τα έντονα και απρόβλεπτα καιρικά φαινόµενα που
επικράτησαν ισχυρές βροχές-καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και προκάλεσαν έντονα προβλήματα
επικινδυνότητας των οδοστρωμάτων µε άµεσο κίνδυνο βλάβης της περιουσίας και της ζωής των
πολιτών, των υποδοµών και των συμφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας) απαιτείται να
γίνουν άµεσες ενέργειες προς αντιµετώπιση των καταστάσεων και αποκατάσταση των ζημιών.
Αποφασίζουμε
Την απευθείας ανάθεση στις εταιρίες –φυσικά πρόσωπα ήτοι:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΑΦΜ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΧ/ΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΙΣ
Α ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

ΤΟΠΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΙΤΟΝΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ/
070912958

ΜΕ 113661,
ΜΕ129825, ΜΕ
113632

3.000

ΕΠ. ΟΔΟΣ 4

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ
ΣΙΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ
ΕΕ
ΖΙΩΒΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΡΑΜΙΑ/
065816687
ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ/
048127614

ΜΕ 93162

400

ΕΠ.ΟΔΟΣ 18

ΜΕ 120968

3.500

ΕΠ.ΟΔΟΣ 16

ΑΜΦΙΘΕΑ ΠΕΤΑ/
998077153

ΜΕ 84144, ΜΕ
50892, ΑΤΗ 5958

10.000

ΕΠ.ΟΔΟΣ 24

ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΡΤΑΣ/
030480087
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΤΑΣ/
054465656

ΜΕ 27168, ΑΤΗ
1428

4.200

ΕΠ.ΟΔΟΣ 5

ΜΕ 50825

1.500

ΕΠ.ΟΔΟΣ 23
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ΚΙΤΣΟΠΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΚΟΥΠΑ ΑΡΤΑΣ/
112511562

ΜΕ 98640

900

ΕΠ. ΟΔΟΣ 5

που αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέσουν άμεσα τα εν λόγω μέσα και ότι άλλο απαιτηθεί από
09/06/2021 και μέχρι το πέρας των επειγουσών εργασιών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι
έκτακτες ανάγκες που έχουν προκύψει λόγω έντονων καιρικώ ν φαινομένων (ισχυρές βροχές,
καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις).
2.

Εγκρίνει τις ανωτέρω δαπάνες και τη διάθεση πιστώσεων σε βάρος του έργου με ΚΑ
2018ΕΠ53000003 « Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή – συντήρηση
εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας
Ηπείρου 2018-2020» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (Υποέργο: Μίσθωση μηχανημάτων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 09 -06-2021 στην Π.Ε
Άρτας)».

Η ακριβής δαπάνη θα προκύψει απολογιστ ικά μετά το πέρας των εργασιών.
Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου σε
εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 159 (παρ. 2) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’ 07 -06-2010)
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Εσωτερική Διανομή:
1. Χ.Α

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

2. Φ300.09.ΜΙΜΟ

…………».
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1017/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 59ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
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ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την 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 Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2064/23-06-2021 έγγραφο, συνημμένο
με αρ. πρωτ. 1434/23-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία
εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της
Π.Ε. Άρτας, και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος του
προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Άρτας έτους 2021, όπως εμφανίζονται στον συνημμένο στην
εισήγηση πίνακα.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν
λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των
αντίστοιχων εγκεκριμένων, του Ε.Φ. 072 και ανά Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου /
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, έτους 2021, καθώς και την υλοποίηση των αναφερομένων υπηρεσιών και
προμηθειών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, ως εξής:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΟΣΟ ΜΕ
Φ.Π.Α.

Δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών (εργασία) εγκατάστασης και λειτουργίας
κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης στις εγκαταστάσεις του ΚΤΕΟ της
650,00 €
Π.Ε. Άρτας.
Δαπάνη για την προμήθεια απαραιτήτων υλικών (κάμερες παρακολούθησης,
καταγραφικό κ.λπ.) για την εγκατάσταση και λειτουργία κλειστού
2
2.350,00 €
κυκλώματος παρακολούθησης στις εγκαταστάσεις του ΚΤΕΟ της Π.Ε.
Άρτας.
Δαπάνη προμήθειας τζαμιού εξωτερικής πόρτας της Δ/νσης Διοικητικού3
400,00 €
Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
1

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Ε.Φ. 072 /
ΚΑΕ
0879

1729

1311

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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1018/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 60ο
Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/15-06-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού,
για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.
Άρτας, των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Άρτας και του ΚΕΣΥ Άρτας, συνολικού
προϋπολογισμού € 65.400,00 με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το

-161-

ΑΔΑ: ΨΜΛΩ7Λ9-ΣΧΦ

Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 2/4/22-02-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την αριθμ. 9/467/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης
και διάθεση πίστωσης, διενέργειας και των όρων της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού,
με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την
«Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής
Ενότητας Άρτας, των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Άρτας και του Κ.Ε.Σ.Υ. Άρτας», συνολικού
προϋπολογισμού 65.400,00 € με Φ.Π.Α.
7. Τις με α/α 967, 968 & 969 και αριθμ. πρωτ. 1085, 1086 & 1087/30-03-2021 αντίστοιχα,
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 1723,
1713 και 1725 αντίστοιχα του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, οικ.
έτους 2021, καταχωρημένες με α/α 971, 972 & 973 αντίστοιχα, στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.
8. Την αριθμ. 13/683/27-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου,
με την οποία εγκρίθηκε το αριθμ. Ι/16-04-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση
δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών και οικονομικών προσφορών) Πρακτικό της
Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια
μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας
Άρτας, των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Άρτας και του Κ.Ε.Σ.Υ. Άρτας», συνολικού
προϋπολογισμού 65.400,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 και ΚΑΕ
1723, 1713 και 1725 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους
2021, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 823/02-04-2021 διακήρυξη, σύμφωνα με το οποίο,
αναδείχθηκαν οι προσωρινοί μειοδότες του διαγωνισμού, ανά Ομάδα Υλικών, ως εξής: Α) Η
εταιρεία «EPIRUSNET E.E.» για την προμήθεια του εξοπλισμού της Ομάδας Υλικών Ι, με
ποσό προσφοράς 35.308,13 € με Φ.Π.Α. και Β) Η εταιρεία «ΝΟΥΛΗΣ Α.Ε.», για την
προμήθεια του εξοπλισμού της Ομάδας Υλικών ΙΙ, με ποσό προσφοράς 9.293,80 € με
Φ.Π.Α.
9. Την αριθμ. 17/928/11-062021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου,
με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. πρωτ. 1937/31-05-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη
Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών
κατακύρωσης του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού
εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, των
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ν. Άρτας και του Κ.Ε.Σ.Υ. Άρτας».
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10. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε.
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2064/23-06-2021
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1434/23-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.),
με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την «Έγκριση του αριθ. ΙΙ/15-06-2021 Πρακτικού (αποσφράγιση
και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών και διαδικασιών
διαπραγμάτευσης, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση προμηθειών, υπηρεσιών και
εργασιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, του αριθμ. 823/02-04-2021 συνοπτικού διαγωνισμού της Π.Ε.
Άρτας, προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας των
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Νομού Άρτας και του Κ.Ε.Σ.Υ. Άρτας και κατακύρωση των αποτελεσμάτων
αυτού.».

11. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ/15-06-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, με
έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από
οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια μηχανογραφικού
εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, των Δ/νσεων
Εκπαίδευσης Ν. Άρτας και του Κ.Ε.Σ.Υ. Άρτας», συνολικού προϋπολογισμού 65.400,00 € με
Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 1723, 1713 και 1725 του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την αρ.
πρωτ. 823/02-04-2021 διακήρυξη,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην
αποσφράγιση, καταγραφή και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατέθεσαν οι
οικονομικοί φορείς «EPIRUSNET E.E.» και «ΝΟΥΛΗΣ Α.Ε.», που αναδείχθηκαν προσωρινοί
μειοδότες του διαγωνισμού, με την αριθμ. 13/683/27-04-2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αφού διαπίστωσε την πληρότητα των υποβληθέντων
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ομόφωνα εισηγείται την ανάδειξη
αναδόχων του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, ως εξής:
α). Για τον εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στην Ομάδα Υλικών Ι του Παραρτήματος Α’ της
Διακήρυξης, την εταιρεία EPIRUSNET Ε.Ε. η οποία κατέθεσε προσφορά ποσού τριάντα πέντε
χιλιάδων τριακοσίων οκτώ ευρώ και δεκατριών λεπτών (35.308,13 €) συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24% και
β). Για τον εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στην Ομάδα Υλικών ΙΙ του Παραρτήματος Α’ της
Διακήρυξης, την εταιρεία ΝΟΥΛΗΣ Α.Ε. η οποία κατέθεσε προσφορά ποσού εννέα χιλιάδων
διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και ογδόντα λεπτών (9.293,80 €) συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%.
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων



Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια
μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας
Άρτας, των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Άρτας και του Κ.Ε.Σ.Υ. Άρτας», συνολικού
προϋπολογισμού 65.400,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 1723,
1713 και 1725 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2021,
σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 823/02-04-2021 διακήρυξη,
στους κάτωθι μειοδότες, ανά Ομάδα Υλικών του Παραρτήματος Α’ της αριθμ. 823/02-04-2021
διακήρυξης, των οποίων οι προσφορές υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, τα δικαιολογητικά
συμμετοχής, καθώς και οι τεχνικές προσφορές καλύπτουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις της
διακήρυξης, για τα προσφερόμενα είδη, οι δε οικονομικές τους προσφορές, είναι οι πλέον
συμφέρουσες, σύμφωνα με το Πρακτικό Ι/16-04-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση
δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής
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Διενέργειας του διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 13/683/27-04-2021 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισαν, ήταν
πλήρη, όπως αυτά καθορίζονται από τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με το ανωτέρω,
Πρακτικό ΙΙ/15-06-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της
Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού ως εξής:



1.

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

2.

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

Εγκρίνει την σύναψη συμβάσεων με τις ανωτέρω μειοδότριες εταιρείες «EPIRUSNET E.E.» και
«ΝΟΥΛΗΣ Α.Ε.», για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Άρτας και του
Κ.Ε.Σ.Υ. Άρτας», με ποσά, σύμφωνα με τις οικονομικές προσφορές τους, ανά Ομάδα Υλικών
του Παραρτήματος Α’ της αριθμ. 823/02-04-2021 διακήρυξης, όπως ανωτέρω αναφέρεται και
με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 1723, 1713 και 1725 του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την
αριθμ. 9/467/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τις με α/α 967, 968 & 969
και αριθμ. πρωτ. 1085, 1086 & 1087/30-03-2021 αντίστοιχα, αποφάσεις ανάληψης
υποχρέωσης, καταχωρημένες με α/α 971, 972 & 973 αντίστοιχα, στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο IΙ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ,
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Στην Άρτα 15/6/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η ανωτέρω επιτροπή
διεξαγωγής διαγωνισμών της Π.Ε. Άρτας που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 33/2170/11-122020 (ΑΔΑ:6ΩΠΤ7Λ9-ΥΒΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου,
προκειμένου να αποσφραγίσει και να αξιολογήσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που
κατατέθηκαν στο πλαίσιο της αριθ. 823/2-4-2021 διακήρυξης διενέργειας:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ, ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΑΡΤΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ. ΑΡΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (65.400€) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ».

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες:
1) Γεώργιος Ψωμάς, Πρόεδρος
2) Κωνσταντίνος Τζουμάκας, Μέλος
3) Μαρία Γρύλλια, Μέλος,
άπαντες υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
Κατατέθηκαν δικαιολογητικά κατακύρωσης από τις ακόλουθες εταιρείες:
1). EPIRUSNET Ε.Ε.
2). ΝΟΥΛΗΣ Α.Ε.
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της:
1). το αριθμ. οικ. 2215/14-6-2021 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης
Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Άρτας.
2). την αριθμ. 13/683/27-4-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ηπείρου περί ανάδειξης προσωρινού μειοδότη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΤΑΣ, ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ. ΑΡΤΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ
(65.400€) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ» σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες:
EPIRUSNET Ε.Ε. και ΝΟΥΛΗΣ Α.Ε. κηρύχθηκαν προσωρινοί μειοδότες.
3). την αριθμ. 17/928/11-6-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης.
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Ο πρόεδρος της Επιτροπής παρέλαβε και αρίθμησε τον φάκελο με τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στη διαδικασία αποσφράγισης και
αξιολόγησής του και κατόπιν μονογράφτηκαν όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά
το στάδιο αυτό ανά φύλλο και καταγράφηκαν ως ακολούθως:

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

EPIRUSNET Ε.Ε.

ΝΟΥΛΗΣ Α.Ε.

1

Ποινικό Μητρώο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2

Φορολογική Ενημερότητα

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3

Ασφαλιστική Ενημερότητα

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Πιστοποιητικά (που
4

προβλέπονται από τη
Διακήρυξη)
Υπεύθυνες δηλώσεις (που

5

προβλέπονται από τη
Διακήρυξη)

6
7

Πιστοποιητικό
Επιμελητηρίου
Αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την ανάδειξη αναδόχων του
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ, ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΑΡΤΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ. ΑΡΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (65.400€) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ».

α). Για τον εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στην Ομάδα Υλικών Ι του Παραρτήματος Α’ της
Διακήρυξης, την εταιρεία EPIRUSNET Ε.Ε. η οποία κατέθεσε προσφορά ποσού τριάντα πέντε
χιλιάδων
τριακοσίων
οκτώ
ευρώ
και
δεκατριών
λεπτών
(35.308,13
€)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και
β). Για τον εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στην Ομάδα Υλικών ΙΙ του Παραρτήματος Α’ της
Διακήρυξης, την εταιρεία ΝΟΥΛΗΣ Α.Ε. η οποία κατέθεσε προσφορά ποσού εννέα χιλιάδων
διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και ογδόντα λεπτών (9.293,80 €) συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%.
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Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής
και υποβάλλεται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της
Π.Ε. Άρτας μαζί με το σχετικό φάκελο της προσφοράς, για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες.

Άρτα 15/6/2021
Η Επιτροπή

Γεώργιος Ψωμάς

Κωνσταντίνος Τζουμάκας

Μαρία Γρύλλια
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1019/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 61ο
Απόφαση για την άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 84/2021 απόφασης του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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. Την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 654/23-062021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1437/23-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), και
της Νομικής Συμβούλου, κ. Ευαγγελίας Βλάχου στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«… Στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου, κοινοποιήθηκε η προαναφερόμενη
απόφαση, με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η από 11.7.2005 αγωγή της ενάγουσας,
υποχρεώνοντας την Περιφέρεια Ηπείρου να καταβάλλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των
(9.087,86) ευρώ, νομιμοτόκως, με επιτόκιο 6%, για το χρονικό διάστημα από 9.10.2015 έως
30.4.2019, για το δε διάστημα από 1.5.2019 και μέχρι την πλήρη εξόφληση, με το επιτόκιο
που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4607/2019
Η ως άνω απόφαση κατά τη γνώμη μας έσφαλε καθ ότι, δεν έκανε δεκτό τον ισχυρισμό που
προέβαλε νομίμως η Περιφέρεια Ηπείρου περί της αποκλειστικής υπαιτιότητας άλλως
συνυπαιτιότητας της ενάγουσας στη πρόκληση του ατυχήματος, γεγονός που είχε ως συνέπεια
την επιδίκαση του ανωτέρω ποσού εις βάρος της.
Κατόπιν όλων αυτών και λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στις παρ.1 και 2 του άρθρου 176
του Ν.3852/2010, γνωμοδοτούμε θετικά για την άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά
της προαναφερόμενης πρωτόδικης δικαστικής απόφασης για την προάσπιση των θέσεων –
συμφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Άρτας, μέσω της άσκησης των προβλεπόμενων
ένδικων μέσων – βοηθημάτων μέχρις εξαντλήσεως τους, κατά δικαστικών αποφάσεων που
προκαλούν επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του
αρμοδίου δικαστηρίου.
Επισυνάπτεται αντίγραφο της υπ΄ αριθμ. 84/2021 απόφασης …».
5. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
την άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κατά της υπ’ αριθμ.
84/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων / Τμήμα 2 ο Μονομελές, με την οποία έγινε
εν μέρει δεκτή η από 11-07-2005 αγωγή της Λυδίας Φίλου του Στεφάνου και υποχρεώνει την Περιφέρεια
Ηπείρου να καταβάλλει στην ενάγουσα το ποσό των 9.087,86 € με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της
αγωγής, που αφορά σε αποζημίωση για υλικές ζημιές του οχήματος ιδιοκτησίας της, από τροχαίο συμβάν,
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 654/23-06-2021 (ανωτέρω υπό στ. 5) γνωμοδότηση της Νομικής
Υπηρεσίας της Π.Ε. Άρτας και της Νομικής Συμβούλου, κ. Ευαγγελίας Βλάχου.


Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επισημαίνοντας ότι η Περιφέρεια πρέπει να
επιδιώξει συμβιβασμό και να αποζημιώσει την ενάγουσα.
.……………………………………………………………………………………………………………
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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1020/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 62ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Άρτας
έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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. 6245/16-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1368/16-06-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1 .Το με αριθ. πρωτ 52341/147/13-4-2021 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας κ. ψαθά Βασιλείου για τα
προβλήματα ορατότητας στο Επαρχιακό οδικό δικτύου της Π.Ε. Άρτας λόγω της πυκνής βλάστησης η οποία
αναπτύχτηκε τους τελευταίους μήνες , είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία το
κλάδεμα των δένδρων-θάμνων και η κοπή των χόρτων, των Επαρχιακών Οδών του νομού Άρτας ώστε να
έχουμε πλήρη αποκατάσταση της ορατότητας των κινουμένων αυτοκινήτων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο τόσο
στις ευθυγραμμίες όσο περισσότερο στις στροφές και στις διασταυρώσεις της Ε.Ο. με τους κοινοτικούς και
αγροτικούς δρόμους και ειδικά αυτούς τους μήνες που θα αυξηθεί η κίνηση λόγω τουρισμού, αλλά και για την
προστασία από πυρκαγιές.
2. Την με αριθμ. : 55059/6245/22-04-21 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.). σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση, συμπλήρωση και
αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021)» της ΣΑΕΠ Ηπείρου
με Κ.Α.2019 ΕΠ53000001 υποέργου «Συντήρηση πρασίνου επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής
Ενότητας Άρτας έτους 2021(παροχή υπηρεσιών)».ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α
2019ΕΠ5300001.προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.).
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Συντήρηση πρασίνου επαρχιακού
οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους 2021(παροχή υπηρεσιών)» του έργου : «Συντήρηση,
συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021)»,
της ΣΑΕΠ Ηπείρου με Κ.Α.2019 ΕΠ53000001προϋπολογισμού: 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 2019ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας
Ηπείρου 2019-2021» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου
επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της
σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Ηπείρου, επειδή κρίνεται απαραίτητη η ανάγκη κλαδέματος των δένδρων-θάμνων και η κοπή των χόρτων
στο ως άνω επαρχιακό δίκτυο, για την πλήρη αποκατάσταση της ορατότητας των κινούμενων
αυτοκινήτων σε αυτό και για την προστασία από πυρκαγιές, τόσο στις ευθυγραμμίες, όσο περισσότερο
στις στροφές και στις διασταυρώσεις της Ε.Ο. με τους κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους και ειδικά την
περίοδο με αυξημένη κίνηση, λόγω τουρισμού.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1021/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 63ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση κατασκευή αναχώματος προς αποφυγή πλημμυρών από τον ποταμό Λούρο
περιοχή Φιλιππιάδας (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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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. 9178/15-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1363/16-06-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1. Το με αρίθμ. 73636/8097/27-05-2021 αίτημα στην Υπηρεσία μας του κ. Απόστολου Τάση, αγρότη,
προκειμένου να προβούμε στον καθαρισμό και την εκβάθυνση της κοίτης του ποταμού Λούρου, ώστε να
αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα - ζημιές στις παρακείμενες καλλιέργειές του.
2. Ότι, μετά από αυτοψία υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών
κατασκευής αναχώματος με ταυτόχρονο καθαρισμό – εκβάθυνση της κοίτης του ποταμού Λούρου σε
‘ευάλωτα’ σημεία του, αφού από τον μεγάλο όγκο και την ορμή του νερού μετά τις έντονες βροχοπτώσεις του
χειμώνα τα πρανή παρασύρθηκαν και κατέρρευσαν, ώστε πλέον με μεγάλη ευκολία το νερό να εισέρχεται στις
καλλιέργειες και να προκαλεί ζημιές.
3. Την με αριθμ. : 85743/5915/14-06-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης
πίστωσης ποσού 12.400,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Αποκατάσταση – καθαρισμός
αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ53000002 με υποέργο : «Άμεση κατασκευή αναχώματος προς αποφυγή πλημμυρών από τον ποταμό
Λούρο περιοχή Φιλιππιάδας (παροχή υπηρεσιών)».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Άμεση κατασκευή αναχώματος
προς αποφυγή πλημμυρών από τον ποταμό Λούρο περιοχή Φιλιππιάδας (παροχή υπηρεσιών)» του έργου : «
Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020 » της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002, προϋπολογισμού 12.400,00 €..…».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας
του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 12.400,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000002 και τίτλο
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020» για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση κατασκευή αναχώματος προς αποφυγή
πλημμυρών από τον ποταμό Λούρο περιοχή Φιλιππιάδας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής
μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή
απαιτείται η εκτέλεση εργασιών κατασκευής αναχώματος με ταυτόχρονο καθαρισμό – εκβάθυνση της
κοίτης του ποταμού Λούρου σε “ευάλωτα” σημεία του, αφού από τον μεγάλο όγκο και την ορμή του νερού,
μετά τις έντονες βροχοπτώσεις του χειμώνα, παρασύρθηκαν τα πρανή και κατέρρευσαν, με αποτέλεσμα
το νερό να εισέρχεται στις καλλιέργειες με μεγάλη ευκολία και να προκαλεί ζημιές.
.……………………………………………………………………………………………………………
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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1023/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 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 65ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή των τέκνων των
υπαλλήλων που υπηρετούν στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε παιδικές κατασκηνώσεις.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας που κατατέθηκε
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10274/14-06-2021 έγγραφο, συνημμένο
με αρ. πρωτ. 1352/14-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης συμμετοχής των τέκνων των υπαλλήλων που
υπηρετούν στην Π.Ε. Θεσπρωτίας σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2021, κατόπιν
της αριθμ. 7/19/07-05-2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου όπως αναλυτικά
αναφέρεται στον συνημμένο πίνακα.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού € 3.780,00 και τη διάθεση των
απαιτούμενων πιστώσεων σε βάρος του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 5297.01 του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2021, για τη συμμετοχή
των τέκνων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Π.Ε. Θεσπρωτίας σε παιδικές κατασκηνώσεις
κατά τη θερινή περίοδο έτους 2021, βάσει της αριθμ. 7/19/07-05-2021 απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου περί έγκρισης του προγράμματος για τη συμμετοχή των
τέκνων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, σε παιδικές κατασκηνώσεις
για το έτος 2021.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1024/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 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 66ο
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
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Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε.
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8708/11-062021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1350/14-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και τη
διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος του προϋπολογισμού
της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2021, όπως εμφανίζεται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση της κατωτέρω δαπάνης και τη διάθεση της απαιτούμενης, ανά
Ε.Φ. και ΚΑΕ πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2021, όπως αναλυτικά
αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ
(Ποσό με ΦΠΑ) €

ΕΦ 072
ΚΑΕ

Έγχρωμες και ασπρόμαυρες
εκτυπώσεις σχεδίων
διαφόρων αρχιτεκτονικών
μελετών και τεχνικών
έργων

Προμήθεια φωτοαντιγραφικών σχεδίων σε απλό χαρτί
και έγχρωμων φωτοαντιγράφων σχεδίων για διάφορες
αρχιτεκτονικές μελέτες και τροποποιήσεις μελετών
έργων,
κατόπιν
αιτήματος
του
Τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών
έργων της ΠΕ Θεσπρωτίας.

2.200,00 €

0843.01

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1025/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 67ο
Έγκριση του Πρακτικού Νο1/10-06-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής/τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους
δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης
του Δάκου Ελιάς, για το έτος 2021, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 81.675,62 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) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 2/4/2202-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την αριθμ. 9/472/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η
δαπάνη συνολικού ποσού € 81.675,62 με ΦΠΑ, για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων με την
ανάδειξη εργολάβου/ων για το έτος 2021, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, και η διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου
/ Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021 (Φορέας 295 ΚΑΕ 0879). Β) εγκρίθηκε η
διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, σε συνεργασία με τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες και
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική
άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο, για την επιλογή
αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα
πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για το έτος 2021, στην
Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 81.675,62 με ΦΠΑ και Γ) Καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη
διενέργεια του ανωτέρω ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού, με τους όρους και τα Παραρτήματα
αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 3937/09-03-2021
εισήγηση της Υπηρεσίας.
7. Την αρ. πρωτ. 43972/5249/01-04-2021 με α/α 1018, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού
81.675,62 € σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 295 ΚΑΕ 0879.01 του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021 για την κάλυψη της
δαπάνης για την διενέργεια του ως άνω ανοιχτού διαγωνισμού, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1022
στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας,
σύμφωνα με την αριθμ. 9/472/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε.
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 10357/15-06-2021
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1359/15-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην
οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «… Μετά την αποσφράγιση της προσφοράς, που
κατατέθηκε στον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό της υπ’αριθ. 2/2021 Διακήρυξης, από
την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών, για την επιλογή αναδόχου έργου με
τίτλο :“ Παροχή Υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό των ελαιοδέντρων, στα πλαίσια
του Προγράμματος Συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς το έτος 2021, στην Περιφερειακή
Ενότητα Θεσπρωτίας”, σας αποστέλλουμε συνημμένα αρχείο με το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής, και
εισηγούμαστε για την έγκρισή του. Η Επιτροπή Διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών, εισηγείται την
προσωρινή κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, στον κ. Αθανάσιο Σιούλα, Γεωπόνο με
ΑΦΜ 054175192 και συνολικό ποσό προσφοράς 81.675,62 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 % …».
9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα



Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1/10-06-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής/τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό
ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς,
για το έτος 2021, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 81.675,62 με ΦΠΑ, σε βάρος των
πιστώσεων του ΕΦ 295 ΚΑΕ 0879.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021, βάσει
της αριθμ. 2/2021 διακήρυξης (με α/α συστήματος 132047),
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε την εμπρόθεσμη
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κατάθεση της μοναδικής προσφοράς που υποβλήθηκε, ήτοι του οικονομικού φορέα «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΙΟΥΛΑΣ, ΑΘΑΝΑΣ, ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ», προέβη στην αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά
συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και στον έλεγχο αυτών, καταγράφοντας τη συμμόρφωσή τους προς
τους όρους της διακήρυξης.
Μετά τον διενεργηθέντα έλεγχο, από τον οποίο προέκυψε ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά Συμμετοχής
και Τεχνικής προσφοράς ήταν πλήρη, όπως προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη, η Επιτροπή
Διενέργειας του Διαγωνισμού, αποφάσισε ομόφωνα να κάνει δεκτή την μοναδική υποβληθείσα
προσφορά.
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προχώρησε στην αποσφράγιση, καταγραφή και
έλεγχο του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» και αφού την έκανε ομόφωνα αποδεκτή εισηγείται
όπως o οικονομικός φορέας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΙΟΥΛΑΣ, ΑΘΑΝΑΣ, ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ», αναδειχτεί
προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού με ποσό προσφοράς 72.279,31 € χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α.
13% ποσό 81.675,62 €.



Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση, Πρακτικό Νο1/10-06-2021 (αποσφράγιση και
αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής
Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την «Παροχή υπηρεσιών για τον
από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής
Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για το έτος 2021, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού €
81.675,62 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 295 ΚΑΕ 0879.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε.
Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021, βάσει της αριθμ. 2/2021 διακήρυξης (με α/α συστήματος 132047),
Αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΙΟΥΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣ, ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ» του οποίου τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς ήταν
πλήρη, όπως προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και με ποσό προσφοράς 72.279,31 € χωρίς Φ.Π.Α.
και ποσό 81.675,62 € με Φ.Π.Α. 13%.
……………………………………………………………………………………………………………
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 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Ηγουμενίτσα, 10/06/2021

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟ ΨΕΚΑΣΜΟ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΕΛΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 , ΣΤΗΝ Π.Ε
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ» (CPV : 90922000-6)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2021 - Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 132047
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 81.675,62 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.
Στη Ηγουμενίτσα στις 10-06-2021 ημέρα Πέμπτη , στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσπρωτίας, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ'αριθμ. 2/108/20-01-2021 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στη συγκρότηση και ορισμό των μελών της Επιτροπής Διεξαγωγής
των Διαγωνισμών, Αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση προμηθειών, υπηρεσιών
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2021, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά
τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ΄αριθμ. 62339/7472/11-05-2021 ηλεκτρονικό ανοικτό
μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου έργου με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τον από
εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιόδεντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής
καταπολέμησης του δάκου ελιάς, για το έτος 2021, στην Π.Ε. θεσπρωτίας» (CPV : 90922000-6) με
Αριθμό διακήρυξης 2/2021 - α/α συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 132047 , με διάρκεια από την υπογραφή
της σύμβασης έως 15/11/2021, συνολικής προϋπολογιζομενης δαπανης 81.675,62 € με το Φ.Π.Α. Η
επιτροπή δεν προχώρησε στην αξιολόγηση της προσφοράς την ίδια ημέρα της αποσφράγισης. Μετά
από διαλογική συζήτηση, τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν να συνεδριάσουν εκ νέου, σε
μεταγενέστερο χρόνο.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
1. Τσουμάνη Ευγενία
Πρόεδρος
2. Σεϊτανίδου Γιολάνδα
Τακτικό μέλος
3. Ρίζος Θεόδωρος
Τακτικό μέλος
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ'αριθμ. 02/2021 - α/α συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 132047
διακήρυξη της Π.Ε Θεσπρωτίας για την επιλογή αναδόχου έργου με τον τίτλο«παροχή υπηρεσιών για
τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιόδεντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής
καταπολέμησης του δάκου ελιάς, για το έτος 2021, στην Π.Ε Θεσπρωτίας», και το νομικό πλαίσιο που
διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής:
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και είχε λάβει ως αύξοντα
αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 132047. Η καταληκτική ημερομηνία
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υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με την διακήρυξη, η 27/05/2021 και ώρα 17:00μ.μ. και η
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 03/06/2021 και ώρα 10:00 π.μ.
Στη συνέχεια η Επιτροπή για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα
με τα διαπιστευτήρια [όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης], και επέλεξε τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 132047, διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το
σύστημα ως “κλειδωμένος” και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό μία (1)
προσφορά. Η μοναδική υποβληθείσα
προσφορά έγινε από τον παρακάτω προμηθευτή, όπως
αναφέρεται στο σύστημα:
Α/Α
1

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΙΟΥΛΑΣ, ΑΘΑΝΑΣ, ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
26/05/2021

ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
21:21:53

Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία αποσφραγίστηκε ο ηλεκτρονικός φάκελος της σφραγισμένης
προσφοράς "Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά" σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη
διακήρυξη του διαγωνισμού, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, διαπιστώσαμε ότι οι προσφορές έχουν λάβει από
το σύστημα τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α προσφοράς συστήματος:
Α/Α
1

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΙΟΥΛΑΣ, ΑΘΑΝΑΣ, ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Α/Α προσφοράς συστήματος
224313

Παράλληλα, παραλάβαμε έναν (1) κλειστό φάκελο με την έντυπη προσφορά, που κατέθεσε ο
προαναφερόμενος προμηθευτής σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού, τον
οποίο μονογράψαμε και αποσφραγίσαμε. Από τον έλεγχο προέκυψαν τα παρακάτω:
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
α/α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΙΟΥΛΑΣ, ΑΘΑΝΑΣ, ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πλήρη δικαιολογητικά όπως
προβλέπονται στην διακήρυξη

ΔΕΚΤΗ
Πλήρη
δικαιολογητικά
σύμφωνα με την
διακήρυξη

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να κάνει ΔΕΚΤΗ την μοναδική υποβληθείσα προσφορά
Στην συνέχεια η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του ηλεκτρονικού φάκελου «Οικονομική
Προσφορά», και μελέτησε την οικονομική προσφορά του συστήματος.
Από τον έλεγχο προέκυψαν τα παρακάτω:
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

α/α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΙΟΥΛΑΣ,
ΑΘΑΝΑΣ, ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

72.279,31 €

Τομέας Α΄
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Η Επιτροπή αποφάσισε να κάνει ΔΕΚΤΗ την μοναδική υποβληθείσα προσφορά και

ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται όπως o «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΙΟΥΛΑΣ,

ΑΘΑΝΑΣ, ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ», αναδειχτεί προσωρινός

μειοδότης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Νο 2/2021 με τίτλο: «Παροχή
υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιόδεντρων στα πλαίσια του προγράμματος
συλλογικής καταπολέμησης του δάκου ελιάς, για το έτος 2021 , στην Π.Ε. θεσπρωτίας» (CPV : 909220006) με Αριθμό διακήρυξης

2/2021 - α/α συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 132047, με διάρκεια από την

υπογραφή της σύμβασης έως 15/11/2021, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπανης 81.675,62 € με το
Φ.Π.Α.
Το συνολικό ποσό προσφοράς του ανωτέρω είναι 72.279,31 € χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α 13%
ανέρχεται στο ποσό των 81.675,62 € .
Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν πρακτικό στο Τμήμα Προμηθειών προκειμένου να προβεί σε όλες

τις νόμιμες διαδικασίες ως αναθέτουσα αρχή.
Για επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώστηκε,
υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα αντίγραφα, ως ακολούθως

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Τσουμάνη Ευγενία
2. Σεϊτανίδου Γιολάνδα
3. Ρίζος Θεόδωρος

-183-

ΑΔΑ: ΨΜΛΩ7Λ9-ΣΧΦ

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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1027/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 69ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποψιλώσεις, απομάκρυνση φυτικών, κοπή δέντρων κ.λ.π. στον Ιστορικό Χώρο
Σουλίου και της Κιάφας (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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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. 7058/15-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1367/16-06-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1 Μετά την ολοκλήρωση του δρόμου προς το Ιστορικό Σούλι και τη Κιάφα , ο χώρος πλέων θα είναι ποιο
εύκολα επισκέψιμος τόσο από ντόπιους όσο και από τουρίστες για το λόγω αυτό επιβάλετε να διαμορφώσουμε
τον χώρο ώστε να μπορεί να περπατιέται και να θαυμάζεται εύκολα. Βέβαια αυτό ζητήθηκε και από διαφόρους
φορείς όπως την Αρχαιολογία Ηγουμενίτσας και το από το Δήμο Σουλίου .Η Περιφέρεια Ηπείρου λοιπόν με
το έργο αυτό θα κόψει κάποια επικίνδυνα δένδρα θα διαμορφώσει τους υπάρχοντες θάμνους ,θα κόψη τα χόρτα
,βάτα κλπ και θα απομακρύνει τα άχρηστα υλικά τόσο με μηχανήματα όσο και με εργατικό προσωπικό.
2. Την με αριθμ. : 61917/2764/11-05-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης
πίστωσης ποσού 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022)» της ΣΑΕΠ Ηπείρου με
Κ.Α.2020ΕΠ53000001υποέργου «Αποψιλώσεις, απομάκρυνση φυτικών, κοπή δέντρων κ.λ.π στον Ιστορικό
Χώρο Σουλίου και της Κιάφας (παροχή υπηρεσιών)».ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α
200ΕΠ5300001.προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.).
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Αποψιλώσεις, απομάκρυνση
φυτικών, κοπή δέντρων κ.λ.π στον Ιστορικό Χώρο Σουλίου και της Κιάφας (παροχή υπηρεσιών)» του έργου :
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022)», της ΣΑΕΠ
Ηπείρου με Κ.Α.2020 ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.)..…».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποψιλώσεις, απομάκρυνση φυτικών, κοπή
δέντρων κ.λ.π. στον Ιστορικό Χώρο Σουλίου και της Κιάφας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής
μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή
απαιτείται η κοπή των επικίνδυνων δέντρων, χόρτων και βάτων, η διαμόρφωση των υπαρχόντων θάμνων
καθώς επίσης και η απομάκρυνση των άχρηστων υλικών, τόσο με μηχανήματα όσο και με εργατικό
προσωπικό, δεδομένου ότι ο χώρος θα είναι πιο εύκολα επισκέψιμος από τουρίστες και ντόπιους.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1028/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 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 70ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια και φύτευση φυτών στους τρεις κόμβους Πλαταριάς επί της Ε.Ο.
Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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. 5298/15-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1369/16-06-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1. Μετά το τελείωμα του δρόμου από Πλαταριά προς Σύβοτα δημιουργηθήκαν τρείς (3) κυκλικοί κόμβοι οι
οποίοι πρέπει να διαμορφωθούν ,με την μελέτη αυτή θα εκτελέσουμε εργασίες εγκατάστασης θάμνων στις
νησίδες που συνδέουν τους κόμβους στους οποίους θα εγκαταστήσουμε προπαρασκευασμένο χλοοτάπητα
(τύπου αγριάδας) με αυτόματο σύστημα άρδευσης για λόγους οδικής ασφάλειας ,ασφάλειας πεζών και
αισθητικής αναβάθμισης της περιοχής λόγο και του αυξημένου τουριστικού ενδιαφέροντος.
2. Την με αριθμ. : 45963/1866/7-4-2021` απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου «Συντήρηση-Συμπλήρωση και
αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου
με ΚΑ2019ΕΠ53000000.
Υποέργο: «Προμήθεια και φύτευση φυτών στους τρείς κόμβους Πλαταριάς επί της Ε.Ο. ΗγουμενίτσαςΠρέβεζας ( παροχή υπηρεσιών)» .ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης του υποέργου : «Προμήθεια και
φύτευση φυτών στους τρείς κόμβους Πλαταριάς επί της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)».
ΕΡΓΟ: «Συντήρηση-Συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας
Ηπείρου 2019-2021» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2019ΕΠ53000000....…».
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 2019ΕΠ53000000 και τίτλο
«Συντήρηση-Συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου
2019-2021» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια και φύτευση φυτών
στους τρεις κόμβους Πλαταριάς επί της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της
σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Ηπείρου, επειδή κρίνεται απαραίτητη η φύτευση θάμνων στις νησίδες που συνδέουν τους τρεις κόμβους
Πλαταριάς επί της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας και η τοποθέτηση χλοοτάπητα (τύπου αγριάδας), με
αυτόματο σύστημα άρδευσης, για λόγους τόσο οδικής ασφάλειας όσο και ασφάλειας πεζών, αλλά και
αισθητικής αναβάθμισης της περιοχής λόγω του αυξημένου τουριστικού ενδιαφέροντος.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1029/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 71ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Κοπή χόρτων και κλάδεμα δέντρων τα οποία εμποδίζουν την ορατότητα στην εθνική
οδό Νεοχώρι - Παραμυθιά - Γλυκή έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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. 5532/15-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1370/16-06-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1 Τις συνεχείς οχλήσεις του Δημάρχου αλλά και των κατοίκων της περιοχής για τα προβλήματα ορατότητας
επί της εθνικής οδού Νεοχώρι-Παραμυθιάς- Γλυκής του Νομού Θεσπρωτίας λόγω της πυκνής βλάστησης η
οποία αναπτύχτηκε τους τελευταίους μήνες , είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία
της Εθνικής Οδού να έχουμε πλήρη αποκατάσταση της ορατότητας των κινουμένων αυτοκινήτων στο εθνικό
οδικό τόσο στις ευθυγραμμίες όσο περισσότερο στις στροφές και στις διασταυρώσεις της Ε.Ο. με τους
κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους και ειδικά αυτούς τους μήνες που θα αυξηθεί η κίνηση λόγω τουρισμού,
αλλά και για την προστασία από πυρκαγιές.
2. Την με αριθμ. : 47626/1976/9-4-2021απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 14.000,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση ,συμπλήρωση και
αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» της ΣΑΕΠ Ηπείρου με
Κ.Α.2019 ΕΠ53000000 υποέργου «Κοπή χόρτων και κλάδεμα δέντρων τα οποία εμποδίζουν την ορατότητα
στην εθνική οδό Νεοχώρι-Παραμυθιά Γλυκή έτους 2021(παροχή υπηρεσιών)». ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου με Κ.Α 2019ΕΠ53000000. προϋπολογισμού: 14.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Κοπή χόρτων και κλάδεμα
δέντρων τα οποία εμποδίζουν την ορατότητα στην εθνική οδό Νεοχώρι-Παραμυθιά Γλυκή έτους 2021(παροχή
υπηρεσιών)» .ΕΡΓΟ: «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό οδικό δίκτυο
Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» της ( ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000000), προϋπολογισμού
14.000,00 € (με Φ.Π.Α.)....…».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 14.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2019ΕΠ53000000 και τίτλο
«Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου
2019-2021» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή χόρτων και κλάδεμα
δέντρων τα οποία εμποδίζουν την ορατότητα στην εθνική οδό Νεοχώρι - Παραμυθιά - Γλυκή έτους 2021
(παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή κρίνεται απαραίτητη η κοπή των χόρτων και το κλάδεμα
των δέντρων στην ως άνω εθνική οδό, για την εύρυθμη λειτουργία και πλήρη αποκατάσταση της
ορατότητας των κινούμενων αυτοκινήτων σε αυτή, αλλά και για την προστασία από πυρκαγιές, τόσο στις
ευθυγραμμίες, όσο περισσότερο στις στροφές και στις διασταυρώσεις της Ε.Ο. με τους κοινοτικούς και
αγροτικούς δρόμους και ειδικά την περίοδο με αυξημένη κίνηση, λόγω τουρισμού.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1031/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 73ο
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 02-04-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις - αντιστηρίξεις
- καθαρισμοί υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευή νέων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε.
Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 235.000,00 με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την 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 αριθμ. 4/230/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η
διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της
Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις - αντιστηρίξεις - καθαρισμοί υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευή
νέων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 235.000,00 € με ΦΠΑ, με
τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας
και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 279/08-02-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την
μελέτη του έργου, όπως αυτή συντάχθηκε ελέγχθηκε θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ.
14957/251/04-02-2021 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και με δαπάνη η
οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.022.01 του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 342 και αρ. πρωτ.
6395/357/19-01-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με α/α καταχώρησης 368 στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. Επίσης
εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Πρέβεζας.
7. Την αριθμ. 6/331/26-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους των
Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 11-02-2021 κλήρωση
τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ.

8. Την αριθμ. 12/646/19-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από
02-04-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α
Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 139701, που διενεργήθηκε την 02-04-2021 για την κατασκευή του έργου
Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις - αντιστηρίξεις - καθαρισμοί υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευή
νέων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 235.000,00 € με ΦΠΑ, σε
βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.022.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με το οποίο, αναδεικνύεται προσωρινός
μειοδότης ο οικονομικός φορέας «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», ο οποίος
προσέφερε μέση έκπτωση τριάντα οκτώ και τριάντα ένα επί τοις εκατό (38,31 %) και προσφερόμενο
ποσό 116.904,42 € (χωρίς ΦΠΑ).

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2796/17-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1380/17-062021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από
08-06-2021 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του
θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που
καθορίζονται στη διακήρυξη, βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη και εισηγείται την κατακύρωση
της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», ο οποίος
προσέφερε μέση έκπτωση τριάντα οκτώ και τριάντα ένα επί τοις εκατό (38,31 %) και προσφερόμενο
ποσό 116.904,42 € (χωρίς ΦΠΑ) και 144.961,48 € με ΦΠΑ.

10. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 08-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας για την
σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), που
διενεργήθηκε στις 02-04-2021, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 139701, για την κατασκευή του έργου της
Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις - αντιστηρίξεις - καθαρισμοί υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευή
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νέων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 235.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος
των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.022.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Πρέβεζας οικ. έτους 2021,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα
την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ».
Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος
 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
που διενεργήθηκε στις 02-04-2021, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις
- αντιστηρίξεις - καθαρισμοί υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευή νέων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας
Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 235.000,00 € με ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα «ΗΛΙΑΣ
ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση τριάντα οκτώ και τριάντα
ένα επί τοις εκατό (38,31 %) και προσφερόμενο ποσό 116.904,42 € (χωρίς ΦΠΑ) και 144.961,48 € με
ΦΠΑ, σύμφωνα με το από 02-04-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την
αριθμ. 12/646/19-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 08-062021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία
προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και
των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΗΛΙΑΣ
ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, στο ποσό των 144.961,48 € με ΦΠΑ και με δαπάνη η οποία θα
βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.022.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου /
Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 342 και αρ. πρωτ. 6395/357/19-01-2021 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης, με α/α καταχώρησης 368 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας.
 Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του
Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση
της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με
ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα
επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης
που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη
της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (2Ο )
ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις - αντιστηρίξεις καθαρισμοί υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευή νέων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας»

Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, σήμερα την 8η Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το
μεσημέρι οι:
1. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, ως Πρόεδρος
2. Νικόλαος Τζάρας, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, ως μέλος
3. Ιωάννης Καμπέρης, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, ως μέλος
της επιτροπής διαγωνισμού που συστάθηκε με την με αρ. 6/331/26-02-2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: 6ΙΚΕ7Λ9-ΚΗΙ), μετά το από 11-02-2021 αποτέλεσμα κλήρωσης του
ΜΗΜΕΔ, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, προκειμένου να
ολοκληρώσουμε το από 02-04-2021 πρακτικό της δημοπρασίας του παραπάνω έργου.
Έχοντας υπόψη:
1. Την με αρ. 12/646/19-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία
εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας ηλεκτρονικού διαγωνισμού
της 02-04-2021, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέματος, κατά την οποία, προσωρινός
μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «Ηλίας Κατσιμπόκης του Κωνσταντίνου», με μέση έκπτωση
τριάντα οκτώ και τριάντα ένα επί τοις εκατό (38,31%) και προσφερόμενο ποσό 116.904,42 € χωρίς Φ.Π.Α.
2. Το αρ. πρωτ. 61075/1927/10-05-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. κοινοποίησης της αριθ. 12/646/19-04-2021

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

διακήρυξη χρονικό διάστημα.
4. Το αρ. πρωτ. 70113/2262/24-05-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. προς τον κ. Ηλία Κατσιμπόκη για την υποβολή

των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης.
5. Τα από 02/06/2021 υποβληθέντα στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. δικαιολογητικά του οικονομικού φορέα, τα οποία

κατέθεσε και στη ΔΤΕ ΠΕ Πρέβεζας με την αρ. πρωτ. 79565/2549/04-06-2021 αίτησή του.
η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης και τα βρήκε
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης.
Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Ηλία Κατσιμπόκη του
Κωνσταντίνου», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση τριάντα οκτώ και τριάντα ένα επί τοις εκατό (38,31 %) στις
τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 116.904,42 € χωρίς ΦΠΑ (144.961,48 € με ΦΠΑ).
Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του από 02-04-2021 πρακτικού δημοπρασίας.
Πρέβεζα, 08/06/2021
Η Επιτροπή
1.

Μαρία Βασιλειάδη

2.

Νικόλαος Τζάρας

3.

Ιωάννης Καμπέρης
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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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1032/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 74ο
Έγκριση του από 17-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-06-2021
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε.
Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ζηρού αρμοδιότητας Π.Ε.
Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 69.000,00 με ΦΠΑ.
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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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 αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησής του.
6. Την με α/α 366 και αρ. πρωτ. 6403/365/19-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΟΗΦ7Λ9-91Η) απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 69.000,00 για την πληρωμή του έργου «Βελτίωση
βατότητας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ζηρού αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας» σε βάρος των
πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.02.009.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα της Π.Ε.
Πρέβεζας από τα τέλη άδειας οχημάτων και τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων, η οποία
καταχωρήθηκε με α/α 376 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης
Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας.
7. Την αριθμ. 15/835/24-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
καταρτίσθηκε η διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117
του Ν.4412/16), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας
«Βελτίωση βατότητας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ζηρού αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας»,
προϋπολογισμού € 69.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την
αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ.
2041/13-05-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την μελέτη του έργου, η οποία
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 2040/13-05-2021 απόφαση της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις
του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.02.009.01 του προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Πρέβεζας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 366 και αρ. πρωτ. 365/19-01-2021 (ΑΔΑ:
6ΟΗΦ7Λ9-91Η) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 376 στο
βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε.
Πρέβεζας.
8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2815/17-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1390/17-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει
προς έγκριση, το από 17-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 17-06-2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας
«ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ», ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα εννέα επί
τοις εκατό (49,00 %) στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό
28.379,03 € χωρίς ΦΠΑ (35.190,00 € με ΦΠΑ).
9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει το από 17-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-06-2021
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), για την κατασκευή
του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ζηρού
αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 69.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των
πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.02.009.01 του προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Πρέβεζας οικ. έτους 2021, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί
αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, αναδεικνύεται προσωρινός
μειοδότης ο οικονομικός φορέας «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ», ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό
έκπτωσης σαράντα εννέα επί τοις εκατό (49,00 %) στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης και
προσφερόμενο ποσό 28.379,03 € χωρίς ΦΠΑ και 35.190,00 € με ΦΠΑ.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
που έγινε σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 125 του Ν.4412/2016 με την διαδικασία «συνοπτικού διαγωνισμού»
και με «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης», για την κατασκευή, του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ», προϋπολογισμού 69.000,00 ΕΥΡΩ.
Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας σήμερα στις 17-6-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30
πμ οι:
1. Σοφία Παπαγεωργίου, ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας, ως Πρόεδρος,
2. Ελένη Βασιλειάδου , ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας, ως Μέλος, και
3. Γλυκερία Βαγγελάκη ΤΕ Μηχανολογος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας, ως Μέλος,
της επιτροπής διαγωνισμού που συστάθηκε με την με αρ. 84949/2683/14-6-2021απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.
Πρέβεζας, μετά την αρ. 15/835/24-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου,
που εγκρίνει και καταρτίζει την διακήρυξη δημοπρασίας με διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, συνήλθαμε σε
δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, για την διεξαγωγή δημοπρασίας για την κατασκευή
του παραπάνω έργου.
Μετά την κήρυξη της έναρξης παραλαβής των προσφορών από την πρόεδρο της επιτροπής και αφού πέρασε η
ώρα που τάχθηκε από την διακήρυξη της δημοπρασίας ως χρόνος λήξεως επιδόσεως προσφορών, χωρίς να
εμφανισθεί κανείς ενδιαφερόμενος, η πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε τη λήξη της παράδοσης των προσφορών.
Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με το πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε/Π.Ε. Πρέβεζας, και
διαπίστωσε ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα οι ακόλουθες προσφορές, οι οποίες παρελήφθησαν από την
επιτροπή διαγωνισμού:

Α/Α

Επωνυμία προσφέροντος

1

ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ
OΡΡAON
ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

2
3
4
5

Τάξη
Πτυχίου

Κατηγορία

2ης
2ης
2ης
1ης

ΟΔΟ
ΟΔΟ
ΟΔΟ
ΟΔΟ
ΟΔΟ

ης

2

Αριθμός Πρωτοκόλλου
87955/2792/17-06-2021 ώρα 8.45 πμ
88047/2800/17-6-2021 ώρα 9.35 πμ
88054/2801/17-6-2021 ώρα 9.40 πμ
88068/2802/17-6-2021 ώρα 9.45 πμ
88089/2804/17-6-2021 ώρα 9.55 πμ

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

Α/Α
1
2

Επωνυμία προσφέροντος

ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ
OΡΡAON

Τάξη
Πτυχίου

Κατηγορία

2ης
2ης

ΟΔΟ
ΟΔΟ

ΤΕΥΔ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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3
4
5

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

2ης
1ης
ης

2

ΟΔΟ
ΟΔΟ
ΟΔΟ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, στη μονογραφή τους,
στην ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, και στην καταχώρηση στον ακόλουθο πίνακα:
Α/Α
1

Επωνυμία προσφέροντος

ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ
OΡΡAON
ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

2
3
4
5

Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%)
32
17
22
39
49

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

1

Α/Α
καταχ.
προσφοράς
2

2

3

3

1

4

4

5

5

Επωνυμία προσφέροντος

OΡΡAON
ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ
ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%)
17
22
32
39
49

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

1

Α/Α
καταχ.
προσφοράς
5

2

4

3

1

4

3

5

2

Επωνυμία προσφέροντος

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ
ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ
ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ
OΡΡAON

Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%)
49
39
32
22
17
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Σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ. Η
Επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος προσέφερε
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα εννέα επί τοις εκατό (49,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και
προσφερόμενο ποσό 28.379,03 € χωρίς ΦΠΑ (35.190,00 € με ΦΠΑ).

Πρέβεζα, 17-6-2021

Η Επιτροπή

1.

Σοφία Παπαγεωργίου

2.

Ελένη Βασιλειάδου

3.

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1033/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 75ο
Έγκριση του από 22-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-06-2021
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε.
Πρέβεζας «Άρση καταπτώσεων - αντιστηρίξεις - βελτίωση βατότητας και ασφάλειας στην
5η Ε.Ο.», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.
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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησής του.
6. Την με α/α 365 και αρ. πρωτ. 6402/364/19-01-2021 (ΑΔΑ: 6Π8Β7Λ9-Γ0Ζ) απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 70.000,00 για την πληρωμή του έργου «Άρση
καταπτώσεων - αντιστηρίξεις - βελτίωση βατότητας και ασφάλειας στην 5η Ε.Ο.», σε βάρος
των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.02.008.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα της Π.Ε.
Πρέβεζας από τα τέλη άδειας οχημάτων και τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων, η οποία
καταχωρήθηκε με α/α 375 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης
Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας.
7. Την αριθμ. 15/834/24-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
καταρτίσθηκε η διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117
του Ν.4412/16), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση
καταπτώσεων -αντιστηρίξεις - βελτίωση βατότητας και ασφάλειας στην 5η Ε.Ο.»,
προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την
αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ.
2131/17-05-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την μελέτη του έργου, η οποία
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 2130/17-05-2021 απόφαση της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις
του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.02.008.01 του προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Πρέβεζας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 365 και αρ. πρωτ. 364/19-01-2021 (ΑΔΑ:
6Π8Β7Λ9-Γ0Ζ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 375 στο
βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε.
Πρέβεζας.
8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2864/23-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1433/23-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει
προς έγκριση, το από 22-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 22-06-2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας
«ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ», ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα τρία επί
τοις εκατό (43,00 %) στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό
32.177,42 € χωρίς ΦΠΑ (39.900,00 € με ΦΠΑ).
9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει το από 22-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-06-2021
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), για την κατασκευή
του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση καταπτώσεων - αντιστηρίξεις - βελτίωση βατότητας και
ασφάλειας στην 5η Ε.Ο.», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.02.008.01 του προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ.
έτους 2021, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και
ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης ο
οικονομικός φορέας «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ», ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης
σαράντα τρία επί τοις εκατό (43,00 %) στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο
ποσό 32.177,42 € χωρίς ΦΠΑ και 39.900,00 € με ΦΠΑ.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
που έγινε σύμφωνα με την διαδικασία «συνοπτικού διαγωνισμού» και με «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης»
σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 125 του Ν.4412/2016, για την κατασκευή έργου: «Άρση καταπτώσεωναντιστηρίξεις-βελτίωση βατότητας και ασφάλειας στην 5η Ε.Ο, προϋπολογισμού 70.000,00 € , (με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας σήμερα στις 22-06-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 πμ
οι:
1. Νικόλαος Κατσάνος ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχ/κός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας , ως Πρόεδρος,
2. Σοφία Παπαγεωργίου ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχ/κός ,υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Μέλος, και
3. Γλυκερία Βαγγελάκη ΤΕ Μηχανολόγος Μηχ/κός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Μέλος,
της επιτροπής διαγωνισμού που συστάθηκε με την με αρ. 88201/2805/17-06-2021 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.
Πρέβεζας, μετά την αρ. 15/834/24-05-2021 (θέμα 64ο ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Ηπείρου, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, για την διεξαγωγή
δημοπρασίας για την κατασκευή του παραπάνω έργου.
Μετά την κήρυξη της έναρξης παραλαβής των προσφορών από τον πρόεδρο της επιτροπής, παρουσιάστηκαν
και παρέδωσαν προσφορές οι παρακάτω εργοληπτικές επιχειρήσεις:
Τάξη
ΚατηΑ/Α Επωνυμία προσφέροντος
Εκπρόσωπος
Πτυχίου
γορία
1 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ
2η
ΟΔΟ
ΙΔΙΟΣ
2 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ
2η
ΟΔΟ
ΙΔΙΟΣ
3 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
2η
ΟΔΟ
ΙΔΙΟΣ
Αφού πέρασε η ώρα που τάχθηκε από την διακήρυξη της δημοπρασίας ως χρόνος λήξεως επιδόσεως
προσφορών, χωρίς να εμφανισθεί άλλος ενδιαφερόμενος, ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε τη λήξη της
παράδοσης των προσφορών. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με το πρωτόκολλο της
Δ.Τ.Ε/Π.Ε. Πρέβεζας και διαπίστωσε, ότι είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα και η ακόλουθη προσφορά, η οποία
παρελήφθη και αυτή από την επιτροπή διαγωνισμού:
Τάξη
ΚατηΑ/Α Επωνυμία προσφέροντος
Αριθμός Πρωτοκόλλου
Πτυχίου
γορία
4 ΟΡΡΑΟΝ ΑΤΕΕ
2η
ΟΔΟ
89842/2851/22-06-2021, ωρα 10.00’

Όλοι οι παραπάνω φάκελοι συμμετοχής αριθμήθηκαν με αύξοντα αριθμό κατάθεσης και μονογραφήθηκαν από
τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής. Ακόμη, καταγράφηκαν τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύμφωνα με το
άρθρο 24.2 της διακήρυξης, και συγκεκριμένα το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) κάθε
προσφέροντος.
Το σύνολο των υποβληθέντων προσφορών καταχωρήθηκε στον ακόλουθο «Πίνακα επίδοσης προσφορών»:
Τάξη
ΚατηΑ/Α Επωνυμία προσφέροντος
ΤΕΥΔ
Πτυχίου
γορία
1 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ
2η
ΟΔΟ
ΝΑΙ
2 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ
2η
ΟΔΟ
ΝΑΙ
3 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
2η
ΟΔΟ
ΝΑΙ
4 ΟΡΡΑΟΝ ΑΤΕΕ
2η
ΟΔΟ
ΝΑΙ
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Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε (παρουσία διαγωνιζομένων) στην αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών, στη μονογραφή τους, στην ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, και στην καταχώρηση στον
ακόλουθο πίνακα:
Α/Α
Επωνυμία προσφέροντος
Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%)
1
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ
37
2
ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ
12
3
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
43
4
ΟΡΡΑΟΝ ΑΤΕΕ
13

Μετά από έλεγχο των οικονομικών προσφορών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των ποσοστών
έκπτωσης, διαπιστώθηκε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές ήταν έγκυρες.
Η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω «Πίνακα προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας» (αρχίζοντας από την
μικρότερη προσφορά):
Α/Α
Επωνυμία προσφέροντος
Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%)
1
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
43
2
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ
37
3
ΟΡΡΑΟΝ ΑΤΕΕ
13
4
ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ
12

Κατόπιν, έγινε πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, ως προς την ορθή
συμπλήρωση και υποβολή της ΤΕΥΔ. Από τον έλεγχο αυτό, που ολοκληρώθηκε αυθημερόν, διαπιστώθηκε ότι
δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού για κανένα διαγωνιζόμενο και συνεπώς όλες οι προσφορές είναι
παραδεκτές.
Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω «Πίνακα παραδεκτών προσφορών κατά σειρά
μειοδοσίας»:
Α/Α
Επωνυμία προσφέροντος
Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%)
1
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
43
2
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ
37
3
ΟΡΡΑΟΝ ΑΤΕΕ
13
4
ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ
12

Σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ. Η
Επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος προσέφερε
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα τρία επί τοις εκατό (43,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και
προσφερόμενο ποσό 32.177,42 € χωρίς ΦΠΑ (39.900,00 € με ΦΠΑ).
Πρέβεζα, 22-06-2021
Η Επιτροπή
1.

Νικόλαος Κατσάνος

2.

Σοφία Παπαγεωργίου

3.

Γλυκερία Βαγγελάκη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1034/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 76ο
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την αντιμετώπιση
λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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 Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας,
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 2804/14-06-2021 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1353/14-06-2021 στον φάκελο 2021 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία η
Υπηρεσία εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη…
7. Το υπάρίθμ.πρωτ.71513/106/24-5-21 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη με το οποίο αιτείται
επείγουσες ηλεκτρολογικές εργασίες οι οποίες περιλαμβάνουν αντικατάσταση στοιχείων λόγω φθοράς αλλά
και προμήθεια νέων στοιχείων ώστε να καθίστανται ασφαλείς οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στους χώρους
στέγασης των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας (προμήθεια & αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων, καμένων
ασφαλειών στους γενικούς πίνακες, εγκατάσταση και ρύθμιση επίτοιχης τηλεόρασης στην αίθουσα
συσκέψεων).
8. Το υπ’αρίθμ.πρωτ.80254/1663/07-06-2021 έγγραφο του Τμήματος Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας με το
οποίο αιτείται την άμεση επισκευή και προμήθεια ειδών συντήρησης υδραυλικού εξοπλισμού (αντικατάσταση
καζανακίων, σωλήνων αποχέτευσης, σιφωνίων, μπαταριών νιπτήρα κλ.π) λόγω φθοράς .
9. Το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 72948/108/26-05-2021 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας,
με το οποίο αιτείται την άμεση επισκευή υδραυλικού εξοπλισμού λόγω βλάβης (μοτέρ εξαερισμού του WC).
10. Το υπ’αρίθμ.πρωτ.2218/24-05-2021 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας , με
το οποίο αιτείται την επισκευή βλάβης στις υδραυλικές εγκαταστάσεις ( διαρροή παροχής νερού) στο κτίριο
της οδού Συρράκου (ΚΤΕΟ) της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας.
11. Το υπ’αρίθμ.πρωτ.64238/5053/13-05-21 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.
Πρέβεζας με το οποίο εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης συνολικού ποσού 1.584,00 ευρώ, για
την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών (παγοκύστεις, κουτιά φελιζόλ), για την υλοποίηση του Εθνικού
Προγράμματος Ελέγχου Καταλοίπων (ΕΠΕΚ). Η ανωτέρω προμήθεια των απαιτούμενων υλικών είναι
επιβεβλημένη, για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Καταλοίπων (ΕΠΕΚ), καθώς
προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 259/1998 (ΦΕΚ 191/Α/12-8-1998) και συντελεί στην εκπλήρωση των
σκοπών της Π.Ε. Πρέβεζας όπως αυτοί προσδιορίζονται τόσο από τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Τομέας Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας - Υποτομέας Κτηνιατρικής).
12. Το υπ’αρίθμ.πρωτ.63691/2035/13-5-21 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών έργων με το οποίο αιτείται την
ασφαλιστική κάλυψη του μηχανήματος έργου της Π.Ε. Πρέβεζας με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ50926 ΙΧ για το
χρονικό διάστημα από 15-5-21 έως 31-7-21, ημερομηνία λήξης των λοιπών υπηρεσιακών οχημάτων και
μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας. Το εν λόγω μηχάνημα έργου είχε παραχωρηθεί στο Δήμο Πρέβεζας
και μας επεστράφη και πλέον η ευθύνη χρήσης του και οι σχετικές δαπάνες βαραίνουν τον προϋπολογισμό της
Π.Ε. Πρέβεζας.
13. Τις υπ’αρίθμ.42842/1526/ 01-04-2021 & 26-5-21,7-6-21 βεβαιώσεις ύπαρξης πιστώσεων του Τμήματος
εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και πληρωμής Δαπανών της Π. Ε. Πρέβεζας.
14. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2021.
15. Την αναγκαιότητα πραγματοποίησης δαπάνης, ποσού 6.000 ευρώ, κατ’ έτος (12.000,00 € για δύο έτη), για
την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε.
Πρέβεζας για το χρονικό διάστημα από 01-08-2021 έως 31-07-2023.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
1. Την έγκριση πραγματοποίησης των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές
ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
2. Την έγκριση διάθεσης των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., όπως εμφανίζονται στον κατωτέρω
πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, οικ. έτους 2021
(ΠΙΝΑΚΑΣ)
3. Την έγκριση υλοποίησης των ανωτέρω αναφερόμενων προμηθειών-υπηρεσιών με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08.08.2016).
4. Την έγκριση πραγματοποίησης της κατωτέρω δαπάνης και τη διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, καθώς και
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την έγκριση της αντίστοιχης δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης, η οποί θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς της
Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. ετών 2021 και 2022, σύμφωνα με τα ποσά (ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε.) που εμφαίνονται στον
πίνακα που ακολουθεί: (ΠΙΝΑΚΑΣ)…».
7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας,
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 2773/24-06-2021 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1460/24-06-2021 στον φάκελο 2021 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία η
Υπηρεσία εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη…
7. Τα υπ’ αρίθμ. 713/17-06-21 & 90934/2936/23-06-21 & 73054/2346/27-5-21 αιτήματα της Δ/νσης
Ανάπτυξης & Δ/νσης Διοικ.-Οικ/κου & Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας με τα οποία αιτούνται την
επισκευή των καθισμάτων εργασίας λόγω φθοράς τους.
8. Το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 25/29-04-2021 αίτημα του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας αναφορικά με την ανάγκη
άμεσης προμήθειας σκίαστρου στον χώρο αναμονής του Εμβολιαστικού κέντρου του Γ.Ν. Πρέβεζας (τύπου
τέντας εκδηλώσεων) . Το εν λόγω σκίαστρο θα είναι κινητό και θα χρησιμοποιηθεί προσωρινά για τις ανάγκες
εμβολιασμού κατά του Covid-19 και θα ανήκει στην Π.Ε. Πρέβεζας.
9. Το υπ’αρίθμ.πρωτ.8/10-6-21 έγγραφο της Επιτροπής Ελέγχου Αυθαίρετων κατασκευών του ΑΡ.116
ΠΑΡ.3 ΤΟΥ ν.4495/2017 Π.Ε. Πρέβεζας με το οποίο αιτείται την προμήθεια (1) μιας σφραγίδας για την
κάλυψη άμεσων αναγκών της Επιτροπής.
10. Το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 92297/7839/24-6-21 αίτημα της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ( Τμ.
Αλιείας) Π.Ε. Πρέβεζας με το οποίο αιτείται την προμήθεια μιας (1) σφραγίδας.
11. Το υπ’αρίθμ.πρωτ.2794/15-06-21 έγγραφο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Π.Ε. Πρέβεζας με το
οποίο αιτείται την ανάθεση υπηρεσίας φωτοαντιγραφής σχεδίων για τις ανάγκες της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης
Π.Ε. Πρέβεζας.
12. Το υπ’ αρίθμ. 2793/15-06-21 Αίτημα της Δ/νσης Β Βάθμιας- Εκπ/σης της Π.Ε. Πρέβεζας με το οποίο
αιτείται την πραγματοποίηση δαπάνης για τις εργασίες επισκευής και την προμήθεια ανταλλακτικών για την
συντήρηση της φωτοτυπικής μονάδας RICOH MP-3555.Η επισκευή της βλάβης και η συντήρηση της κρίνεται
αναγκαία ,καθώς ελλείψει άλλου μηχανήματος, είναι απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας.
13. Τις από 24-06-2021 βεβαιώσεις ύπαρξης πιστώσεων του Τμήματος εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και
πληρωμής Δαπανών της Π. Ε. Πρέβεζας.
14. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2021.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
1. Την έγκριση πραγματοποίησης των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν
λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
2. Την έγκριση διάθεσης των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., όπως εμφανίζονται στον
κατωτέρω πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, οικ.
έτους 2021… (ΠΙΝΑΚΑΣ)
3. Την έγκριση υλοποίησης των ανωτέρω αναφερόμενων προμηθειών-υπηρεσιών με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08.08.2016).
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες των
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων του ΕΦ
072 και ανά ΚΑΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες, σε βάρος του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας οικ. έτους 2021, καθώς και
την υλοποίηση των αναφερομένων υπηρεσιών και προμηθειών, με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης, ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
Α/Α
1
2
3
4
5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικών λαμπτήρων LED για τις ανάγκες
των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας
Ανάθεση υπηρεσίας αντικατάστασης λαμπτήρων των υπηρεσιών
της Π.Ε. Πρέβεζας
Προμήθεια ειδών συντήρησης και Επισκευής Υδραυλικών
εγκαταστάσεων στα κτίρια των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας
Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων
των κτηρίων στέγασης της Π.Ε. Πρέβεζας
Προμήθεια υλικών (κουτιά φελιζόλ, παγοκύστες) για την
υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Καταλοίπων

ΠΟΣΟ
ΜΕ Φ.Π.Α.

Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.

434,00 €

072

1699.01

223,20 €

072

0869.01

400,00 €

072

1311.01

250,00 €

072

0869.01

1.584,00€

072

1214.01
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(ΕΠΕΚ), του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας.
Ανάθεση
παροχής
υπηρεσιών
ασφαλιστικής
κάλυψης
μηχανήματος Έργου(πολυμηχάνημα χορτοκοπτικός Βραχίονας)
με Α.Κ.ΜΕ 50926

23,50 €

072

0899.01

Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.

1.400,00 €

072

1699.01

1.388,80 €

072

0869.01

15,00 €

072

1699.01

25,00 €

072

1699.01

60,00 €

072

0843.01

62,00 €

072

0869.01

737,80 €

072

1329.01

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Προμήθεια σκιάστρου στον χώρο αναμονής του Εμβολιαστικού
κέντρου του Γ.Ν. Πρέβεζας (τύπου τέντας εκδηλώσεων)
Επισκευή των καθισμάτων εργασίας των υπηρεσιών Δ/νσης
Ανάπτυξης & Δ/νσης Διοικ.-Οικ/κου & Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Πρέβεζας.
Ανάθεση προμήθειας 1 σφραγίδας Τμήματος Αλιείας Δ.Α.Ο.Κ.
Π.Ε. Πρέβεζας
Ανάθεση προμήθειας μίας (1) σφραγίδας για την Επιτροπής του
ΑΡ.116 ΠΑΡ.3 ΤΟΥ ν.4495/2017 Π.Ε. Πρέβεζας
Ανάθεση Υπηρεσίας φωτοαντιγραφής σχεδίων της Β’ Βάθμιας
Εκπ/σης Π.Ε. Πρέβεζας
Εργασίες επισκευής-συντήρησης φωτοτυπικής μονάδας RICOH
MP-3555
Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση ψηφιακής
φωτοτυπικής μονάδας RICOH MP-3555

ΠΟΣΟ
ΜΕ Φ.Π.Α.

Β. Εγκρίνει την πραγματοποίηση της κατωτέρω δαπάνης και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης,
ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας,
οικ. έτους 2021, καθώς και τη δέσμευση των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ.
έτους 2022 (πολυετής δέσμευση υποχρέωσης), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄), και την υλοποίηση των αναφερομένων υπηρεσιών,
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:
Α/Α

Ε.Φ.

Κ. Α. Ε.

ΠΟΣΟ
ΜΕ Φ.Π.Α.
Ο.Ε. 2021

ΠΟΣΟ
ΜΕ Φ.Π.Α.
Ο.Ε. 2022

ΣΥΝΟΛΙΚ
Ο ΠΟΣΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Ανάθεση
παροχής
υπηρεσιών
ασφαλιστικής κάλυψης οχημάτων και
1
072
0899.01
6.000,00
6.000,00
12.000,00 μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας για
το χρονικό διάστημα από 01-08-2021 έως
31-07-2023.
.……………………………………………………………………………………………………………
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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1035/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 77ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας
έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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. 5531/15-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1374/16-06-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1 .Το με αριθ. πρωτ 51193/122/12-5-2021 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννη για
τα προβλήματα ορατότητας στο Επαρχιακό οδικό δικτύου της Π.Ε. Πρέβεζας λόγω της πυκνής βλάστησης η
οποία αναπτύχτηκε τους τελευταίους μήνες , είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία
το κλάδεμα των δένδρων-θάμνων και η κοπή των χόρτων, των Επαρχιακών Οδών του νομού Πρέβεζας ώστε
να έχουμε πλήρη αποκατάσταση της ορατότητας των κινουμένων αυτοκινήτων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο
τόσο στις ευθυγραμμίες όσο περισσότερο στις στροφές και στις διασταυρώσεις της Ε.Ο. με τους κοινοτικούς
και αγροτικούς δρόμους και ειδικά αυτούς τους μήνες που θα αυξηθεί η κίνηση λόγω τουρισμού, αλλά και για
την προστασία από πυρκαγιές.
2. Την με αριθμ. : 47609/1973/9-4-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση, συμπλήρωση και
αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» της ΣΑΕΠ Ηπείρου
με Κ.Α.2019 ΕΠ53000001 υποέργου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφερειακής
Ενότητας Πρέβεζας έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α
2019ΕΠ5300001 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.).
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Συντήρηση πρασίνου στο
επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2021(παροχή υπηρεσιών)» του έργου : «
Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου
2019-2021», της ΣΑΕΠ Ηπείρου με Κ.Α.2019 ΕΠ53000001 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 2019 ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας
Ηπείρου 2019-2021» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου
στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)», βάσει
της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Ηπείρου, επειδή κρίνεται απαραίτητη η ανάγκη κλαδέματος των δένδρων-θάμνων και η κοπή των χόρτων
στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πρέβεζας, για την πλήρη αποκατάσταση της ορατότητας των
κινούμενων αυτοκινήτων σε αυτό αλλά και για την προστασία από πυρκαγιές, τόσο στις ευθυγραμμίες,
όσο περισσότερο στις στροφές και στις διασταυρώσεις της Ε.Ο. με τους κοινοτικούς και αγροτικούς
δρόμους και ειδικά την περίοδο με αυξημένη κίνηση, λόγω τουρισμού.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1036/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 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 78ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός παραλιακής οδού στην περιοχή Καναλίου Πρέβεζας
(παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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. 9177/23-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1440/23-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1. Ότι, σαν αποτέλεσμα των κακών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν και στην ευρύτερη περιοχή του Ν.
Πρέβεζας ήταν η εκδήλωση μικροκαταπτώσεων, τα προϊόντα των οποίων παρασύρθηκαν από τα νερά και
‘έφραξαν’ τεχνικά και επενδεδυμένες ή χωμάτινες τάφρους στο τμήμα της οδού περιοχής Καναλίου Πρέβεζας.
Αποτέλεσμα αυτών τα όμβρια ύδατα να διέρχονται ανεξέλεγκτα της οδού, ευνοώντας τις συνθήκες πρόκλησης
ατυχήματος. Επιπλέον, οι πολλές βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή,
συνετέλεσαν στην απότομη ανάπτυξη της βλάστησης παράπλευρα της οδού εμποδίζοντας την ορατότητα στα
διερχόμενα οχήματα. Απαιτείται λοιπόν άμεσα ο καθαρισμός της οδού αλλά και των παρακείμενων σε αυτή
ρεμάτων, προς αποφυγή πλημμυρών, καθώς και το κλάδεμα ή η κοπή δέντρων εντός της απαλλοτριωμένης
ζώνης, όπου απαιτείται , για βελτίωση της ορατότητας και την ασφαλέστερη διέλευση στην οδό.
2. Την με αριθμ. : 85756/5919/14-06-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης
πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001 με υποέργο : «Καθαρισμός παραλιακής οδού στην περιοχή Καναλίου Πρέβεζας (παροχή
υπηρεσιών)».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Καθαρισμός παραλιακής οδού
στην περιοχή Καναλίου Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)» του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.).....…».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Καθαρισμός παραλιακής οδού στην περιοχή Καναλίου Πρέβεζας (παροχή
υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται άμεσα ο καθαρισμός της οδού στην
περιοχή Καναλίου Πρέβεζας, αλλά και των παρακείμενων σε αυτή ρεμάτων, προς αποφυγή
πλημμυρών, καθώς και το κλάδεμα ή η κοπή δέντρων εντός της απαλλοτριωμένης ζώνης, όπου
απαιτείται, για βελτίωση της ορατότητας και ασφαλέστερη διέλευση στην οδό, δεδομένου ότι οι
κακές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Πρέβεζας
προκάλεσαν μικροκαταπτώσεις, ενώ τα προϊόντα αυτών παρασύρθηκαν από τα νερά και
‘έφραξαν’ τεχνικά και επενδεδυμένες ή χωμάτινες τάφρους στο τμήμα της οδού στην
προαναφερόμενη περιοχή, με αποτέλεσμα τα όμβρια ύδατα να διέρχονται ανεξέλεγκτα της
οδού, ευνοώντας τις συνθήκες πρόκλησης ατυχήματος, ενώ επιπλέον, οι πολλές βροχοπτώσεις
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σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή, συνετέλεσαν στην απότομη ανάπτυξη
της βλάστησης, παράπλευρα της οδού, εμποδίζοντας την ορατότητα στα διερχόμενα οχήματα.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο
προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’
ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του
νομοθέτη.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1037/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 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 79ο
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 «Συλλογή στοιχείων για την σύνταξη μελέτης διαμόρφωσης
κόμβου επί της παραλιακής οδού στη θέση Λούτσα», 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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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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. 9261/16-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1444/23-06-2021 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. Κατόπιν εγγράφων κατοίκων της Τ.Κ. Λούτσας, με τα οποία αιτούνται την σύνταξη μελέτης προκειμένου
να βελτιωθεί η πρόσβαση στην τοπική κοινότητα και στην παραλία Λούτσας.
3. Απαιτείται άμεσα η συλλογή στοιχείων για την ωρίμανση της μελέτης της οδού με τη διαμόρφωση κόμβου,
προκειμένου να βελτιωθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της (κλίσεις, επικλίσεις, δημιουργία νέων κόμβων,
άνω και κάτω διαβάσεων κλπ) που να ανταποκρίνονται στους αυξημένους πλέον φόρτους κυκλοφορίας (
αριθμός μετακινούμενων οχημάτων- επιβατικών και εμπορικών- υψηλότερες ταχύτητες), ώστε η διέλευση
να γίνεται με ασφάλεια, σε μια πλέον τουριστική περιοχή.
4. Με την αρίθμ. πρωτ. : 85758/5920/14-06-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε πίστωση
ποσού 40.000,00 € με Φ.Π.Α., προκειμένου να συγκεντρωθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία,
ώστε να συνταχθεί μελέτη ασφαλούς κόμβου προς την Τ.Κ. Λούτσας και την παραλία.
5. Επίσης, το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα συμβατικά τεύχη αυτής
εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ.: 86179/9173/16-06-2021 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η.
Με βάση τα παραπάνω
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 : «Συλλογή στοιχείων για την σύνταξη
μελέτης διαμόρφωσης κόμβου επί της παραλιακής οδού στη θέση Λούτσα» του έργου : «Αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 », της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α
2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού 40.000,00 €.
Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος
αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:
α)
Δέσποινα Σιαμπίρη
Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
ως πρόεδρος
β)
Μαρινέλα Μπλιθικιώτη
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
ως μέλος
γ)
Αγνή Κερομύτη
Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. στην Υπηρεσία μας ως μέλος
Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:
α)
Χρήστο Καραγιαννίδη
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
β)
Αλεξίου Καλλιόπη
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
γ)
Κωνσταντίνο Ζάννη
Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.
1.

…».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος,
τοποθετήθηκε ως εξής: «Έχουμε εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία μας για την εκτέλεση
έργων με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016. Εκτιμούμε ότι το συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε να είχε προγραμματισθεί,
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όμως συμφωνούμε λόγω της σοβαρότητας και του επείγοντος της εκτέλεσής του».
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για την σύνταξη μελέτης διαμόρφωσης κόμβου
επί της παραλιακής οδού στη θέση Λούτσα», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ,
σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε
με την αριθμ. πρωτ 86179/9173/16-06-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της
Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»
για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής
του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από
ευθύνη των αρχών και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 9261/1606-2021 (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 «Συλλογή στοιχείων για την σύνταξη μελέτης διαμόρφωσης κόμβου επί της
παραλιακής οδού στη θέση Λούτσα», προϋπολογισμού € 40.000,00 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.

Δέσποινα Σιαμπίρη

Τοπογράφος Μηχανικός, Πρόεδρος

2.

Μαρινέλα Μπλιθικιώτη

Πολιτικός Μηχανικός

3.

Αγνή Κερομύτη

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Χρήστος Καραγιαννίδης

Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Προέδρου

2.

Καλλιόπη Αλεξίου

Πολιτικός Μηχανικός

3.

Κωνσταντίνος Ζάννης

Τοπογράφος Μηχανικός

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1038/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 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 80ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα περιοχής Καρυώτι Θεσπρωτίας
(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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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. 9179/16-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1446/23-06-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1. Ότι, λόγω των συνεχών και βαρέων οχημάτων - φορτίων προς παραγωγική μονάδα στην περιοχή Καρυώτι
Θεσπρωτίας, η οδός πρόσβασης σε αυτή έχει υποστεί φθορές (καθιζήσεις, ρηγματώσεις κλπ). Λόγω της
μεγάλης επισκεψιμότητας σε αυτή, απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση στην βατότητα της οδού, προς αποφυγή
ατυχημάτων.
2. Την με αριθμ. : 85789/5923/14-06-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης
πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001 με υποέργο : «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα περιοχής Καρυώτι
Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)»
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Αποκατάσταση βατότητας προς
παραγωγική μονάδα περιοχής Καρυώτι Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)» του έργου: «Συντήρηση –
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού 24.800,00 €......…».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική
μονάδα περιοχής Καρυώτι Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική
περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται
άμεσα η αποκατάσταση βατότητας της οδού προς παραγωγική μονάδα στην περιοχή Καρυώτι
Θεσπρωτίας, προς αποφυγή ατυχημάτων, δεδομένου ότι η ως άνω οδός πρόσβασης έχει υποστεί φθορές
(καθιζήσεις, ρηγματώσεις κλπ) λόγω τόσο των συνεχών και βαρέων οχημάτων - φορτίων, όσο και της
μεγάλης επισκεψιμότητας σε αυτή.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1039/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 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 σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της
Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή
Α’ και Β’ παιδικού σταθμού Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 98.981,80 € με ΦΠΑ και
ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.
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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9716/24-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1453/24-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:




«… Με την με αριθμό πρωτ. 51353/04-07-2019 απόφαση του υπουργού Εσωτερικών ( ΑΔΑ ΩΒ71465ΧΘ7ΤΧΑ) σχετικά με την ένταξη του έργου με τίτλο: «Επισκευή Α’ και Β’ παιδικού σταθμού Δήμου Κόνιτσας»
κατόπιν της υπ’ αριθ.. 31630/28-06-2018 Πρόσκλησης «Για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων
και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θερμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 99/2017», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η πληρωμή των δαπανών θα γίνεται από τον Δήμο Κόνιτσας, στον προϋπολογισμό του οποίου έχει ήδη
εγγραφεί το παραπάνω ποσό στον ΚΑ 02.60.7331.06 και η χρηματοδότηση του ανωτέρω ποσού θα γίνεται
απολογιστικά, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών
Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η πραγματοποίηση των εργασιών για την επισκευή των
Α’ και Β’ παιδικών σταθμών Δήμου Κόνιτσας, καθώς και η εναρμόνισή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ. 99/2017 που αναφέρεται σε απαιτούμενες παρεμβάσεις σε υφιστάμενους και σε λειτουργία
βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Στόχος είναι η δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος κατά τη
διάρκεια παραμονής στο χώρο, ενώ παράλληλα προωθείται η σωματική, ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη
των παιδιών.
Προκειμένου να γίνει η εκτέλεση του έργου απαιτείται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας και με την παρούσα εισήγηση σας υποβάλλουμε, για έγκριση,
σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, στο οποίο περιγράφεται το αντικείμενο της σύμβασης, η διάρκεια ισχύος
της, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων και οι λοιποί όροι.
Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για :
Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας για
την υλοποίηση του έργου «Επισκευή Α’ και Β’ παιδικού σταθμού Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού
98.981,80 ευρώ.
Την έγκριση των όρων της λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό
επισυναπτόμενο κείμενο.
Τον ορισμό της κ. Λαμπρινή Βάββα, κλάδου ΠΕ Μηχανικών ( Αρχιτέκτων Μηχανικός), υπάλληλο της Δ/νσης
Τεχνικών ΠΗ, με αναπληρώτριά της την κ. Μαρία Τσέτσου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών ( Πολιτικών Μηχανικών),
υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΗ… ».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του
Δήμου Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή Α’ και Β’ παιδικού σταθμού Δήμου
Κόνιτσας», προϋπολογισμού 98.981,80 € με ΦΠΑ,
και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. πρωτ.
9716/24-06-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο.
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Επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται από το Υπουργείο
Εσωτερικών, ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500005) και η πληρωμή των δαπανών θα γίνεται από τον
Δήμο Κόνιτσας, απολογιστικά, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών, στον προϋπολογισμό
του οποίου έχει ήδη εγγραφεί το παραπάνω ποσό στον ΚΑ 02.60.7331.06.
Β. Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης,
ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, τους κάτωθι υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου: την κ. Λαμπρινή Βάββα, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτέκτων
Μηχανικός) με αναπληρώτριά της την κ. Μαρία Τσέτσου, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών
Μηχανικών).
.……………………………………………………………………………………………………………
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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1040/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 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 σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της
Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη
οριοθέτησης ποταμού Αώου και αρχιτεκτονική ανάπλαση παρόχθιας περιοχής
Κοινότητας Κόνιτσας», προϋπολογισμού 1.208.460,69 € με ΦΠΑ και ορισμός
εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
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Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9717/24-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1454/24-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… 1. Το με αριθ. πρωτ. 7683/17-12-2020 αίτημα του Δήμου Κόνιτσας σχετικά με την σύναψη Π.Σ για την
υλοποίηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη οριοθέτησης ποταμού Αώου και αρχιτεκτονική ανάπλαση παρόχθιας
περιοχής Κοινότητας Κόνιτσας»
2. Η υπ’ αριθ. 51/2020 μελέτη του έργου που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Κόνιτσας και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 256/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Κόνιτσας.
3. Την με αριθ. 257/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας, με την οποία εγκρίνεται
η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της και η εξουσιοδότηση του κ.
Δημάρχου για την υπογραφή της καθώς και τον ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
4. Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται από το Υπουργείο Εσωτερικών ΣΑΕ 055 και πιστώσεις
ΣΑΤΑ Δήμου Κόνιτσας.
5. Η πληρωμή των δαπανών θα γίνεται από τον Δήμο Κόνιτσας, και η χρηματοδότηση του ανωτέρω ποσού θα
γίνεται απολογιστικά, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών.
Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η υλοποίηση των απαιτούμενων μελετών που αφορούν
την οριοθέτηση και διευθέτηση του ποταμού Αώου καθώς και την αρχιτεκτονική ανάπλαση της παρόχθιας
περιοχής σε τμήμα του ποταμού Αώου, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην υπ' αριθ. 51/2020 μελέτη του
Δήμου Κόνιτσας.
Προκειμένου να γίνει η εκτέλεση του έργου απαιτείται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας και με την παρούσα εισήγηση σας υποβάλλουμε, για έγκριση,
σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, στο οποίο περιγράφεται το αντικείμενο της σύμβασης, η διάρκεια ισχύος
της, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων και οι λοιποί όροι.
Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για :
 Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας
για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη οριοθέτησης ποταμού Αώου και αρχιτεκτονική ανάπλαση
παρόχθιας περιοχής Κοινότητας Κόνιτσας», προϋπολογισμού 1.208.460,69 ευρώ.
 Την έγκριση των όρων της λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό
επισυναπτόμενο κείμενο.
 Τον ορισμό της κ. Δέσποινας Σιαμπίρη, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/νσης
Τεχνικών ΠΗ, με αναπληρώτριά της την κ. Καλλιόπη Αλεξίου, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών ΠΗ… ».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του
Δήμου Κόνιτσας για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη οριοθέτησης ποταμού Αώου και
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αρχιτεκτονική ανάπλαση παρόχθιας περιοχής Κοινότητας Κόνιτσας», προϋπολογισμού
1.208.460,69 € με ΦΠΑ,
και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. πρωτ.
9717/24-06-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο.
Επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται από το Υπουργείο
Εσωτερικών, ΣΑΕ 055 και πιστώσεις ΣΑΤΑ Δήμου Κόνιτσας και η πληρωμή των δαπανών θα
γίνεται από τον Δήμο Κόνιτσας, απολογιστικά, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών.
Β. Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης,
ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, τους κάτωθι υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου: την κ. Δέσποινα Σιαμπίρη, του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
με αναπληρώτριά της την κ. Καλλιόπη Αλεξίου, του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.
.……………………………………………………………………………………………………………
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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1041/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 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 Π.Ε.
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Αμάραντο – Λουτρά Αμαράντου», αναδόχου
«ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΔΑΜ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-09-2021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7266/24-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1449/24-062021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…5. ΣΥΜΒΑΣΗ. Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου, και του κ. Δημήτρη Φάη,
υπεγράφη στις 08-05-2020 η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου για ποσό 123.087,22€ (εκ του οποίου
90.675,50€ για εργασίες, 16.321,59 € για Γ.Ε. και Ο.Ε., 16.049,56€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 40,57€ για
αναθεώρηση εργασιών) πλέον 29.540,93€ για Φ.Π.Α.. 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4 της Ε.Σ.Υ.
η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε κατά την υπογραφή της σύμβασης σε οκτώ (8) μήνες
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, συνεπώς λήγει στις 08-01-2020, ενώ με την αρ. 1/12/11-012021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης
προθεσμίας περαίωσης εργασιών μέχρι τις 30-06-2021. 7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Μέχρι σήμερα
έχει συνταχθεί και εγκριθεί με την αρ. πρωτ. 91466/9691 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής
Ενότητας Ιωαννίνων ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση
(τακτοποιητικός). 8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Οι εργασίες που έχουν
εκτελεστεί μέχρι σήμερα και περιλαμβάνονται στην 1 η και 2η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών που
υποβλήθηκαν στις 07-12-2020 και 26-05-2021 αντίστοιχα, περιλαμβάνουν το σύνολο των χωματουργικών
εργασιών, των τεχνικών έργων και της οδοστρωσίας, ενώ εκκρεμούν τα ασφαλτικά. 9. ΕΙΔΙΚΑ Με το από 1405-2021 αίτημά του προς την υπηρεσία, ο ανάδοχος αιτείται την παράταση των εργασιών έως τις 31-10-2021
επικαλούμενος τη συνέχιση της πανδημίας Covid-19 και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν
κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
Η υπηρεσία μας, αναγνωρίζοντας μερικώς το βάσιμο των ανωτέρω λόγων και λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι θα
απαιτηθεί και ένα εύλογο χρονικό διάστημα για το κλείσιμο του φακέλου καθώς και ότι οι ανωτέρω λόγοι δεν
οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, εισηγείται την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των
εργασιών του έργου μέχρι τις 30-09-2021 μετά της νομίμου αναθεωρήσεως.…».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π. Ε. Ιωαννίνων
«Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Αμάραντο – Λουτρά Αμαράντου», αναδόχου «ΦΑΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΔΑΜ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-09-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1042/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού περιοχής Μπουραζανίου και κατασκευή
υδραυλικού τεχνικού προστασίας» αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.»,
μέχρι την 30-11-2021.
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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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.
-227-

ΑΔΑ: ΨΜΛΩ7Λ9-ΣΧΦ

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. 9375/23-06-2021 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1450/24-062021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…5. ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου και του κ. Γεώργιου Τάση του
Βασιλείου Ε.Δ.Ε., νόμιμου εκπροσώπου του αναδόχου Οικονομικού Φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΗΣ –
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.», υπεγράφη στις 08-01-2020 η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου
για ποσό 58.098,46 € (εκ του οποίου 33.978,37 € για εργασίες, 6.116,11 € για Γενικά έξοδα και Ο.Ε., 6.014,17
€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 744,95 € για αναθεώρηση εργασιών και 11.244,86 € για Φ.Π.Α.). 6.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύμφωνα με τη Σύμβαση η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε δώδεκα (12)
μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλ. λήγει στις 08-01-2021. Με την αριθμ. 2/82/20-012021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 1 η παράταση προθεσμίας
περαίωσης των συμβατικών εργασιών του έργου μέχρι την 30-06-2021. 7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ
ΠΙΝΑΚΕΣ Συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. για συνολικό ποσό 58.098,46 € (σε ισοζύγιο ως προς την αρχική
σύμβαση) και εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 88878/9437/18-06-2021 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου. 8. ΕΙΔΙΚΑ Ο ανάδοχος στην αίτησή του εκθέτει τους λόγους για τους οποίους ζητάει
παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου. Συγκεκριμένα επικαλείται τη μη δυνατή εκτέλεση των
απαιτούμενων εργασιών για την κατασκευή του έργου λόγω κακών καιρικών συνθηκών και χαμηλών
θερμοκρασιών που επικράτησαν στην περιοχή κατά την διάρκεια των χειμερινών μηνών και λόγω του ότι κατά
μήκος του τμήματος όπου κατασκευάζεται το τεχνικό υπάρχει αρδευτικό δίκτυο εν λειτουργία και την περίοδο
Μαΐου – Σεπτεμβρίου ποτίζονται οι καλλιέργειες και δεν μπορεί να διακοπεί η άρδευση ώστε να
κατασκευαστεί το τμήμα της εισόδου στο αρδευτικό.
Η υπηρεσία μας αναγνωρίζοντας το βάσιμο των κατωτέρω λόγων: Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τη
χειμερινή περίοδο (έντονες βροχοπτώσεις, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες) και λόγω του ότι κατά μήκος του
τμήματος όπου κατασκευάζεται το τεχνικό υπάρχει αρδευτικό δίκτυο το οποίο χρησιμοποιείται για το πότισμα
των καλλιεργειών της περιοχής κατά την περίοδο Μαΐου – Σεπτεμβρίου και επομένως δεν μπορεί να διακοπεί
η άρδευση ώστε να κατασκευαστεί το τμήμα της εισόδου στο αρδευτικό δίκτυο δεν επέτρεψαν την έγκαιρη
ολοκλήρωση των εργασιών του έργου και δεδομένου ότι για την ολοκλήρωση του έργου υπολείπεται η
ολοκλήρωση των διοικητικών ενεργειών (σύνταξη επιμετρήσεων, σύνταξη και έγκριση Τακτοποιητικού
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, κ.λ.π.) και το κλείσιμο του φακέλου του έργου και λαμβάνοντας υπ’
όψη ότι οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εισηγούμεθα την χορήγηση παράτασης
προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι 30-11-2021 μετά της νομίμου αναθεωρήσεως...».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού περιοχής Μπουραζανίου και κατασκευή υδραυλικού τεχνικού
προστασίας» αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.», μέχρι την 30-11-2021,
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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1043/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 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 5ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στα Λουτρά Καβασίλων», αναδόχου
τεχνικής εταιρείας «R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», μέχρι την 30-11-2021.
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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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 για το θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9040/23-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1451/24-06-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«….5. ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου και του κ. Ιωάννη Ράπτη
Ε.Δ.Ε., νόμιμου εκπροσώπου του αναδόχου Οικονομικού Φορέα «R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.»,
υπεγράφη στις 13-03-2020 η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου για ποσό 164.578,33€ με Φ.Π.Α.
(εκ του οποίου 97.790,10€ για εργασίες, 17.602,22€ για Γενικά έξοδα και Ο.Ε., 17.308,85€ για απρόβλεπτες
δαπάνες, 23,29€ για αναθεώρηση εργασιών και 31.853,87€ για Φ.Π.Α.). 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύμφωνα με τη
Σύμβαση η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης, δηλ. μέχρι την 13-11-2020. Με την αριθμ. 30/1973/19-11-2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 1 η παράταση προθεσμίας περαίωσης των
συμβατικών εργασιών του έργου μέχρι την 30-06-2021. 7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Δεν έχει
συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.). 8. ΕΙΔΙΚΑ Ο ανάδοχος στην αίτησή του εκθέτει
τους λόγους για τους οποίους ζητάει παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου και συγκεκριμένα λόγω
δυσκολιών εκτέλεσης εργασιών μέχρι σήμερα εξαιτίας της πανδημίας (αναστολές εργασίας εργαζομένων κλπ.)
για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του θέματος.
Η υπηρεσία μας αναγνωρίζοντας το βάσιμο των κατωτέρω λόγων: Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τη
χειμερινή περίοδο (έντονες βροχοπτώσεις, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες) και η απαγόρευση της κυκλοφορίας
σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας
του Covid-19 δεν επέτρεψαν την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών του έργου και δεδομένου ότι για την
ολοκλήρωση του έργου υπολείπεται η ολοκλήρωση των διοικητικών ενεργειών (σύνταξη επιμετρήσεων,
σύνταξη και έγκριση Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, κ.λ.π.) και το κλείσιμο του
φακέλου του έργου και λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
αναδόχου εισηγούμεθα την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι 3011-2021 μετά της νομίμου αναθεωρήσεως......».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στα Λουτρά Καβασίλων», αναδόχου τεχνικής εταιρείας «RV-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», μέχρι την 30-11-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

-230-

ΑΔΑ: ΨΜΛΩ7Λ9-ΣΧΦ

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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1044/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 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 δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου
στην έκδοση του βιβλίου με τίτλο «Φιλιάτες – Ιστορικά και Λαογραφικά στοιχεία» του
Γεωργίου Κώτση.
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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ.
1975/23-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1447/24-06-2021 στον φάκελο
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπανών και τη
διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκδοση
του βιβλίου με τίτλο «Φιλιάτες – Ιστορικά και Λαογραφικά στοιχεία» του Γεωργίου Κώτση.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκδοση του βιβλίου
με τίτλο «Φιλιάτες – Ιστορικά και Λαογραφικά στοιχεία» του Γεωργίου Κώτση, εγκρίνει τη δαπάνη
συνολικού ποσού € 4.558,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών Δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2021»,
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1975/23-06-2021 σχετική εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού &
Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας
παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής:
«…. Σας κάνουμε γνωστό ότι η Περιφέρεια Ηπείρου προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση βιβλίου του Γεωργίου
Κώτση «Φιλιάτες – Ιστορικά και Λαογραφικά στοιχεία». Στο βιβλίο καταγράφονται χρονολογικά πολλά ιστορικά
και λαογραφικά στοιχεία της περιοχής των Φιλιατών αλλά και της Θεσπρωτίας ευρύτερα και περιλαμβάνει πλούσιο
φωτογραφικό υλικό.
Η έκδοση αυτή κρίνεται απαραίτητη γιατί το συγκεκριμένο πόνημα συντελεί στην ανάδειξη και διάσωση του
πολιτισμού, της λαογραφίας, των ηθών και των εθίμων και γενικότερα της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ιωαννίνων
και ευρύτερα της Ηπείρου, εμπλουτίζοντας παράλληλα τις γνώσεις μας για την Ηπειρωτική ηθογραφία.
Τα βιβλία θα διατεθούν από την Περιφέρεια Ηπείρου σε δημοσιογράφους, Δημάρχους, καθώς και σε προέδρους
πολιτιστικών συλλόγων, με στόχο την προώθηση και διάσωση της παράδοσης και του λαϊκού πολιτισμού της
περιοχής μας. Επίσης σε αρχεία και Βιβλιοθήκες της Ελλάδας και σε ιστορικούς και ερευνητές, ώστε να
αποτελέσουν πηγές μελέτης της Ηπείρου.
Οι συγκεκριμένες δράσεις εντάσσονται στις αρμοδιότητες των Περιφερειών, όπως αυτές ορίζονται από τις
καταστατικές διατάξεις του Καλλικράτη και περιγράφονται στο άρθρο 186 του Ν.352/2010 (ΦΕΚ 84/Α) κεφ.ε,
εδάφιο η, παρ.13,15 «Η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των
δήμων και η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής
πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους». Ο συντονισμός, η προώθηση, η χρηματοδότηση και η
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δραστηριοποίηση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου εντάσσεται στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών και του
στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής μας.
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη για την κάλυψη της έκδοσης ως κάτωθι : (ΠΙΝΑΚΑΣ)
Το ποσόν αυτό θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών Δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2021….».

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1045/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 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 καταπολέμηση ψύλλων στην Π.Ε.
Ιωαννίνων, για το έτος 2021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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 Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου,
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2849/24-06-2021
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1457/24-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.),
στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. Σχετ.: α) Η υπ’ αριθ. 92258/2849/24-6-2021 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Έγκριση διάθεσης
Πίστωσης και ορισμός αποφαινόμενων οργάνων για το έργο: Καταπολέμηση Ψύλλων για την ΠΕ Ιωαννίνων
για το 2021.
Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (6.200)
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2020ΕΠ53000001 «Αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»(Υποέργο Καταπολέμηση
Ψύλλων για την ΠΕ Ιωαννίνων για το 2021) (α σχετικό) …».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 6.200,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ5300001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για
την υλοποίηση εργασιών καταπολέμησης ψύλλων για το έτος 2021 στην Π.Ε. Ιωαννίνων.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1046/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 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 του Πρακτικού 1ο/24-06-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της
Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2021 προϋπολογισμού € 24.800,00 με Φ.Π.Α.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).

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. 8/372/09-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία Α) εγκρίθηκε η
διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου,
συνοπτικών διαγωνισμών για την ανάδειξη της συμφερότερης από οικονομικής άποψης προσφοράς,
για τις προμήθειες γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και αναλώσιμων ειδών (μελανιών
και toner για fax και εκτυπωτές), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας
Ηπείρου, για το έτος 2021, Β) εγκρίθηκε η συνολική δαπάνη ποσού € 50.000,00 πλέον ΦΠΑ και η
διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 1111 του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) έτους 2021, ως εξής: α) για την
προμήθεια γραφικής ύλης, ποσό € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ, β) για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού
χαρτιού Α4, ποσό € 15.000,00 πλέον ΦΠΑ και γ) για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών (μελανιών
και toner για fax και εκτυπωτές), ποσό € 15.000,00 πλέον ΦΠΑ και Γ) και συγκροτήθηκε η
προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, τριμελής Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης
των προσφορών, των ανωτέρω συνοπτικών διαγωνισμών, και ορίστηκαν τα μέλη αυτής με τους
αναπληρωτές τους, υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου.

6. Την με α/α 854 και αριθμ. πρωτ. 32242/2828/09-03-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την
πληρωμή της δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης, ποσού € 24.800,00 με ΦΠΑ σε βάρος των
πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 01.072.111.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021,
με α/α καταχώρισης 856, στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της
Περιφέρειας Ηπείρου.

7. Την εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το από 24-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1469/24-06-2021 στον
φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Επιτροπή υποβάλλει προς έγκριση το Πρακτικό 1ο/2406-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και
οικονομικών προσφορών) του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, της αριθ.
75812/5732/31-05-2021 διακήρυξης.

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



Εγκρίνει το Πρακτικό 1ο/24-06-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών
προσφορών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για
την προμήθεια γραφικής ύλης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας
Ηπείρου, για το έτος 2021 προϋπολογισμού € 24.800,00 με Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072
ΚΑΕ 1111 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, σύμφωνα με
την αρ. πρωτ. 75812/5732/31-05-2021 διακήρυξη,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην αποσφράγιση, έλεγχο και
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των πέντε (5)
διαγωνιζομένων οικονομικών φορέων που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ήτοι των:
Π1
Π2
Π3
Π4
Π5

ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ
ΧΑΡΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΑΦΝΗ
ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Από τον έλεγχο των υποφακέλων με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» των διαγωνιζομένων,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 του Παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης, διαπιστώθηκε ότι
όλες οι προσφορές ήταν σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προχώρησε στον έλεγχο των υποφακέλων με
την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» των διαγωνιζομένων, καταγράφοντας τη συμμόρφωσή τους προς τους
όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 5 του Παραρτήματος Α΄ καθώς και στο
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Παράρτημα Β΄ αυτής, κατέγραψε τις διαπιστώσεις της και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει στο
ως άνω Πρακτικό 1ο/24-06-2021, ομόφωνα αποφάσισε να απορρίψει τις προσφορές των οικονομικών
φορέων: Π1 «ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε.» και Π2 «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ» λόγω μη συμμόρφωσής
τους με τους απαράβατους όρους της διακήρυξης, ενώ έκανε δεκτές τις προσφορές των οικονομικών
φορέων: Π3 «ΧΑΡΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΑΦΝΗ», Π4 «ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» και Π5 «Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ».
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αποσφράγισε τους υποφακέλους με την ένδειξη
«Οικονομική Προσφορά», των προσφορών των διαγωνιζομένων που έγιναν αποδεκτές κατά το
προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης,
και τις κατέγραψε στον συνημμένο στο Πρακτικό, πίνακα.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή του Διενέργειας Διαγωνισμού, ομόφωνα εισηγείται:
1. να αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού ο προσφέρων «ΧΑΡΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΑΦΝΗ»,
2. να απορριφθούν οι προσφορές Π1 του προσφέροντα «ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε.» και Π2 του
προσφέροντα «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ», καθώς προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως
απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.



Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση, Πρακτικό 1ο/24-06-2021 (αποσφράγιση και
αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών) της
Επιτροπής Διενέργειας για την προμήθεια γραφικής ύλης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2021 προϋπολογισμού € 24.800,00 με Φ.Π.Α. σε βάρος
των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 1111 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων
οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 75812/5732/31-05-2021 διακήρυξη:
Α. Απορρίπτονται οι προσφορές των διαγωνιζομένων οικονομικών φορέων: Π1 «ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε.»
και Π2 «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ», για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ως άνω
Πρακτικό 1ο/24-06-2021 Επιτροπής Διενέργειας, λόγω μη συμμόρφωσης των τεχνικών προσφορών τους
με τους απαράβατους όρους της διακήρυξης, και σύμφωνα με το άρθρο 5 του Παραρτήματος Α΄ αυτής
που αναφέρει ότι «… οι προσφορές πρέπει να συνταχτούν και να κατατεθούν σύμφωνα με τους
συνημμένους πίνακες και να συμφωνούν ακριβώς στην περιγραφή, στην ποσότητα και στην μάρκα όπου
αυτή αναφέρεται. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνουν δεκτές και δεν θα αξιολογηθούν.».
Β. Αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας
«ΧΑΡΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΑΦΝΗ», του οποίου η προσφορά υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, τα δικαιολογητικά
συμμετοχής, καθώς και η τεχνική του προσφορά καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης, η δε
οικονομική του προσφορά, με ποσό € 17.562,99 με ΦΠΑ είναι η χαμηλότερη και πλέον συμφέρουσα.
.……………………………………………………………………………………………………………
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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ΠΡΑΞΗ: Προμήθεια γραφικής ύλης για τη
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2021
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΫΠ.: 24.800,00 € με Φ.Π.Α.

& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ»

Στα Ιωάννινα, την 11η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία
του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 στα Ιωάννινα (γραφείο 220)
συνήλθε η Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού, η
οποία συγκροτήθηκε με την αρίθμ. 8/372/09-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου αποτελούμενη από τους:
1. Βλάχου Ελένη, ΠΕ Πληροφορικής, προϊσταμένη του Τμήματος Διαφάνειας, της Δ/νσης
Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πρόεδρο,
2. Χόινα Ναταλία, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικού, μέλος και
3. Δεμιρτζόγλου Αιμίλιο, ΤΕ Πληροφορικής, προϊστάμενο του Τμήματος Υποστήριξης
Περιφερειακών Συστημάτων, της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μέλος,
με αντικείμενο (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/16 και το άρθρο 7
του παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης αρ. 75812/5732/31-05-2021) την αποσφράγιση και την
αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων προμηθευτών για τον ως άνω περιγραφόμενο
διαγωνισμό. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ήταν η 10η/06/2021 και ώρα 15:00
μ.μ., σύμφωνα με την διακήρυξη. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης ο κ. Χάμος Νικόλαος,
υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού.
Κατά την ανωτέρω διαδικασία, διαπιστώθηκε ότι κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στο
πρωτόκολλο της Υπηρεσίας οι παρακάτω πέντε (5) φάκελοι προσφορών, που στο εξής θα
αναφέρονται με τα ακόλουθα λεκτικά αναφοράς:
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Π1
Π2
Π3
Π4
Π5

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ
ΧΑΡΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΑΦΝΗ
ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
79519/5945/04-06-21
80338/5983/07-06-21
83570/6146/10-06-21
83588/6147/10-06-21
83617/6150/10-06-21

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στην αρίθμηση, την μονογραφή και την
αποσφράγισή τους. Για κάθε έναν από τους πέντε (5) φακέλους που αποσφράγισε, η Επιτροπή
μονόγραψε όλους τους περιεχόμενους υποφακέλους.
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Η Επιτροπή αποφάσισε τη λήξη της συνεδρίασης και τη συνέχισή της σε μεταγενέστερο
χρόνο στον ίδιο χώρο μετά από πρόσκληση της Προέδρου.
-----------------------------------------------Στα Ιωάννινα την 15η Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του
Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 στα Ιωάννινα (γραφείο 220) συνήλθε
σε κλειστή συνεδρίαση η Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης, σε συνέχεια της διακοπείσας
συνεδρίασης της 11ης Ιουνίου 2021, με την ίδια σύνθεση, με αντικείμενο την αποσφράγιση και
την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων προμηθευτών για τον ως άνω περιγραφόμενο
διαγωνισμό.
Η Επιτροπή αρχικά, αποσφράγισε τους υποφακέλους με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες. Η Επιτροπή μονόγραψε τα περιεχόμενα
πρωτότυπα δικαιολογητικά κατά φύλλο και παράλληλα προχώρησε στον έλεγχό τους, σύμφωνα
με όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 του Παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης. Κατά τον έλεγχο αυτό,
διαπιστώθηκε ότι:
Α) δεν έχει υποβληθεί το αντίτυπο του αντιγράφου της προσφοράς Π3, παρά μόνο το
πρωτότυπο. Η Επιτροπή θεώρησε ότι δεν αποτελεί αυτό λόγο αποκλεισμού της προσφοράς.
B) οι υπόλοιπες προσφορές ήταν σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης.
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, η Επιτροπή προέβη στην
αποσφράγιση όλων των υποφακέλων με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» των προσφορών,
καθώς όλες οι προσφορές έγιναν αποδεκτές στο προηγούμενο στάδιο. Η Επιτροπή μονόγραψε τα
περιεχόμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά κατά φύλλο και παράλληλα προχώρησε στον έλεγχό τους
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 5 του Παραρτήματος Α΄ καθώς και στο Παράρτημα Β΄
της διακήρυξης.
Κατά τον έλεγχο αυτό, διαπιστώθηκε ότι στον υποβληθέν πίνακα ειδών γραφικής ύλης
όλων των συμμετεχόντων δεν διευκρινίζεται η μάρκα του προσφερόμενου είδους, αλλά είτε έχει
γίνει αντιγραφή του Πίνακα που περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 του Παραρτήματος Β΄ της
διακήρυξης είτε αναγράφεται η λέξη «ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ». Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να
ζητήσει διευκρίνιση από όλους τους συμμετέχοντες, αποστέλλοντάς τους προς συμπλήρωση έναν
Πίνακα συμμόρφωσης για τα προσφερόμενα είδη.
Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε τη λήξη της συνεδρίασης και τη συνέχισή της σε
μεταγενέστερο χρόνο στον ίδιο χώρο μετά από πρόσκληση της Προέδρου.
-----------------------------------------------Στα Ιωάννινα την 23η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του
Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 στα Ιωάννινα (γραφείο 220) συνήλθε
σε κλειστή συνεδρίαση η Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης, σε συνέχεια της διακοπείσας
συνεδρίασης της 15ης Ιουνίου 2021, με την ίδια σύνθεση, με αντικείμενο την αξιολόγηση των
τεχνικών προσφορών των υποψηφίων προμηθευτών για τον ως άνω περιγραφόμενο διαγωνισμό.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης ο κ. Χάμος Νικόλαος, υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού.
Από τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Επιτροπή Διαγωνισμού και λαμβάνοντας υπόψη
και τους απεσταλμένους Πίνακες συμμόρφωσης των συμμετεχόντων, ως απάντηση στη
διευκρίνιση που ζητήθηκε από την Επιτροπή, διαπιστώθηκε ότι οι προσφορές Π3 και Π5 ήταν
σύμφωνες με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και τα προσφερόμενα είδη τους είναι, ως επί το
πλείστον, τα υποδεικνυόμενα. Για τις υπόλοιπες προσφορές, ήτοι τις Π1, Π2 και Π4, για μεγάλο
αριθμό από τα προσφερόμενα είδη ή και για όλα τα προσφερόμενα είδη, η μάρκα τους δεν
ταυτίζεται με την υποδεικνυόμενη – όπου αυτή αναφέρεται – αλλά προσφέρεται άλλο προϊόν. Η
Επιτροπή σημείωσε τα κατωτέρω για καθεμιά από τις εν λόγω προσφορές:
1. Προσφορά Π1
-240-

ΑΔΑ: ΨΜΛΩ7Λ9-ΣΧΦ

Από τον υποβληθέν Πίνακα συμμόρφωσης, διαπιστώθηκε ότι στα προσφερόμενα είδη, η
μάρκα τους δεν ταυτίζεται με την υποδεικνυόμενη – όπου αυτή αναφέρεται – αλλά προσφέρεται
άλλο προϊόν. Η Επιτροπή είχε ζητήσει στην περίπτωση αυτή, να συνυποβληθεί οποιοδήποτε
πρόσφορο έντυπο στο οποίο να καταγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος,
προκειμένου να τεκμηριωθεί η ισοδυναμία τους με αυτά της υποδεικνυόμενης αντίστοιχης
μάρκας. Στην απάντηση που εστάλη, περιλαμβανόταν μόνο ο Πίνακας συμμόρφωσης και κανένα
συμπληρωματικό έγγραφο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προχώρησε σε έρευνα αγοράς προκειμένου
να αξιολογήσει την εν λόγω προσφορά, όπου διαπίστωσε ότι δεν αποδεικνύεται η ισοδυναμία
κάποιων προϊόντων είτε διότι δεν βρέθηκαν στοιχεία για αυτά, είτε διότι δεν προσφέρονται από
μεγάλη γκάμα προμηθευτών (π.χ. OFFICE1, PROOFFICE, LANTU, NTELON, HUHUA κτλ).
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν έκανε δεκτή την προσφορά.
2. Προσφορά Π2
Από τον υποβληθέν Πίνακα συμμόρφωσης, διαπιστώθηκε ότι στα περισσότερα
προσφερόμενα είδη, η μάρκα τους δεν ταυτίζεται με την υποδεικνυόμενη – όπου αυτή αναφέρεται
– αλλά προσφέρεται άλλο προϊόν. Η Επιτροπή είχε ζητήσει στην περίπτωση αυτή, να
συνυποβληθεί οποιοδήποτε πρόσφορο έντυπο στο οποίο να καταγράφονται τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του προϊόντος, προκειμένου να τεκμηριωθεί η ισοδυναμία τους με αυτά της
υποδεικνυόμενης αντίστοιχης μάρκας. Στην απάντηση που εστάλη, περιλαμβανόταν μόνο ο
Πίνακας συμμόρφωσης και κανένα συμπληρωματικό έγγραφο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή
προχώρησε σε έρευνα αγοράς προκειμένου να αξιολογήσει την εν λόγω προσφορά, όπου
διαπίστωσε ότι δεν αποδεικνύεται η ισοδυναμία κάποιων προϊόντων είτε διότι δεν βρέθηκαν
στοιχεία για αυτά, είτε διότι δεν προσφέρονται από μεγάλη γκάμα προμηθευτών (π.χ. DRECT,
YANDA, HYHYA, KAFALIS κτλ). Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν έκανε δεκτή την προσφορά.
3. Προσφορά Π4
Από τον υποβληθέν Πίνακα συμμόρφωσης, διαπιστώθηκε ότι στα περισσότερα
προσφερόμενα είδη, η μάρκα τους δεν ταυτίζεται με την υποδεικνυόμενη – όπου αυτή αναφέρεται
– αλλά προσφέρεται άλλο προϊόν. Η Επιτροπή είχε ζητήσει στην περίπτωση αυτή, να
συνυποβληθεί οποιοδήποτε πρόσφορο έντυπο στο οποίο να καταγράφονται τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του προϊόντος, προκειμένου να τεκμηριωθεί η ισοδυναμία τους με αυτά της
υποδεικνυόμενης αντίστοιχης μάρκας. Στην απάντηση που εστάλη, περιλαμβανόταν μόνο ο
Πίνακας συμμόρφωσης και κανένα συμπληρωματικό έγγραφο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή
προχώρησε σε έρευνα αγοράς προκειμένου να αξιολογήσει την εν λόγω προσφορά, όπου
διαπίστωσε ότι αποδεικνύεται η ισοδυναμία των προσφερόμενων προϊόντων (π.χ. METRON,
DELI, KANGARO κτλ). Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκανε δεκτή την προσφορά.
Η Επιτροπή ολοκλήρωσε τον έλεγχο των «Τεχνικών Προσφορών» και ομόφωνα
αποφάσισε να απορρίψει τις προσφορές Π1 και Π2, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Παραρτήματος
Α΄ της διακήρυξης που αναφέρει ότι «… οι προσφορές πρέπει να συνταχτούν και να κατατεθούν
σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες και να συμφωνούν ακριβώς στην περιγραφή, στην ποσότητα
και στην μάρκα όπου αυτή αναφέρεται. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνουν δεκτές και δεν θα
αξιολογηθούν.». Ύστερα από τα ανωτέρω, κάνει δεκτές τις προσφορές Π3, Π4 και Π5.
Η Επιτροπή αποφάσισε τη λήξη της συνεδρίασης και τη συνέχισή της σε μεταγενέστερο
χρόνο στον ίδιο χώρο μετά από πρόσκληση της Προέδρου.
-----------------------------------------------Στα Ιωάννινα την 24η Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του
Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 στα Ιωάννινα (γραφείο 220) συνήλθε
σε κλειστή συνεδρίαση η Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης, σε συνέχεια της διακοπείσας
συνεδρίασης της 23ης Ιουνίου 2021, με την ίδια σύνθεση, με αντικείμενο την αποσφράγιση και
την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων προμηθευτών για τον ως άνω
περιγραφόμενο διαγωνισμό.
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Αρχικά, η Επιτροπή αποσφράγισε τους υποφακέλους με την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά», σύμφωνα με το άρθρο 7 του Παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης, των προσφορών που
έγιναν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού, και προέβη στη μονογραφή κατά
φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για τις προσφορές που δεν έγιναν αποδεκτές
κατά το προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης, δεν αποσφραγίστηκαν, αλλά παραδόθηκαν στο
Τμήμα Προμηθειών προκειμένου να επιστραφούν στους προμηθευτές.
Οι εν λόγω προσφορές καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας Οικονομικών Προσφορών
Α/Α
1.
2.
3.

Λεκτικό
Προσφέρων
αναφοράς
Π3
Π4
Π5

ΧΑΡΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΑΦΝΗ
ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Τιμή
οικονομικής
προσφοράς
χωρίς ΦΠΑ
14.163,70 €
18.733,50 €
14.372,90 €

Τιμή
οικονομικής
ΦΠΑ
προσφοράς
με ΦΠΑ
3.399,29 € 17.562,99 €
4.496,04 € 23.229,54 €
3.449,50 € 17.822,40 €

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού

ομόφωνα εισηγείται:
1. να αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού ο προσφέρων «ΧΑΡΙΣΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΑΦΝΗ»,
2. να απορριφθεί η προσφορά Π1 του προσφέροντα «ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε.», καθώς
προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες,
3. να απορριφθεί η προσφορά Π2 του προσφέροντα «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ»,
καθώς προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπή εις
τριπλούν. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.
Ιωάννινα, 24 Ιουνίου 2021
Η Επιτροπή Διαγωνισμού
Η πρόεδρος
Βλάχου Ελένη
Πληροφορικής ΠΕ

Τα μέλη
Χόινα Ναταλία
Διοικητικών Γραμματέων ΔΕ

Δεμιρτζόγλου Αιμίλιος
Πληροφορικής ΤΕ

Συνημμένα: 1 Πίνακας
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

Αποσυρραπτικά
Διαχωριστικά για ντοσιέ
Διορθωτικά μονά
Ζελατίνες A4 για κλασέρ
Ζελατίνες Α4 απλές (γάμα)
Κλασέρ 4/32
Κλασέρ 8/32
Κλασέρ 8/32
Κόλλες αναφοράς
Κόλλες σε σωληνάρια
Κόλλες σε σωληνάρια
Κουτιά αρχείου με λάστιχο FIBER
N.8
Κύβοι σημειώσεων 500φ.
Λάστιχα (καλτσοδέτα)
Μαρκαδόροι
Μαρκαδόροι φωσφορούχοι
Μαρκαδόροι χοντροί
Μελάνη ταμπόν
Μολύβια ξύλινα
Μπλοκ σημειώσεων OVERLAP 21X30
50φ.

Ντοσιέ απλά με πτερύγια
Ντοσιέ διαφανή με έλασμα
Ντοσιέ με κορδόνια 25Χ35
Ντοσιέ με κορδόνια 30Χ40
Ντοσιέ με λάστιχο
Ντοσιέ χάρτινο με έλασμα
Ξύστρες μεταλλικές με ανταλ/κό
Περφορατέρ 218
Περφορατέρ 518
Ποστ-ιτ 3,8 Χ 5,1
Ποστ-ιτ 7,5 Χ 7,5
Σβηστήρες
Σελοτέιπ 15Χ33
Στυλό διαρκείας
Συνδετήρες Νο 3 & Νο 4
Συνδετήρες Νο 5
Συρραπτικά
Συρραπτικά
Σύρματα ραφής Νο 64
Σύρματα ραφής Νο 126
Ταινίες για δέματα 5 εκ.
Ταμπόν Νο 2
Ταμπόν Νο 3
Φάκελοι αυτοκόλλητοι 16X23
Φάκελοι αυτοκόλλητοι 23Χ32
Φάκελοι αυτοκόλλητοι 31Χ41
Φάκελοι αλληλογραφίας Νο 123
Χάρακες 30 εκ.
Χάρακες 40 εκ.
Χαρτοκόπτες σπαστοί μεγάλοι
Ψαλίδια μεσαία 19 εκ.

170
600
1200
12000
2000
1000
1200
600
10
400
400

ΤΕΜ.

Π3

ΣΥΝΟΛΟ Π3

Π4

ΣΥΝΟΛΟ Π4

Π5

ΣΥΝΟΛΟ Π5

ΤΕΜ.

0,780
0,300
0,340
0,028
0,028
0,560
0,560
0,600
2,750
0,280
0,410

132,60
180,00
408,00
336,00
56,00
560,00
672,00
360,00
27,50
112,00
164,00

1,100
0,420
0,430
0,020
0,020
0,750
0,750
0,820
3,900
0,350
0,580

187,00
252,00
516,00
240,00
40,00
750,00
900,00
492,00
39,00
140,00
232,00

0,700
0,390
0,230
0,020
0,020
0,800
0,800
0,890
3,900
0,320
0,170

119,00
234,00
276,00
240,00
40,00
800,00
960,00
534,00
39,00
128,00
68,00

ΤΕΜ.

0,560

280,00

0,800

400,00

0,800

400,00

ΤΕΜ.

ΤΕΜ.

0,290
0,260
0,530
0,280
0,630
0,180
0,140

203,00
2,60
106,00
280,00
126,00
54,00
84,00

0,410
3,200
0,750
0,400
0,900
0,250
0,200

287,00
32,00
150,00
400,00
180,00
75,00
120,00

0,340
2,690
0,750
0,160
0,150
0,170
0,120

238,00
26,90
150,00
160,00
30,00
51,00
72,00

400

ΤΕΜ.

0,230

92,00

0,320

128,00

0,320

128,00

600
4000
500
500
10000
500
200
200
100
500
700
450
400
8000
800
500
200
200
300
300
200
200
200
25000
30000
4000
80000
200
200
300
200

ΤΕΜ.

0,080
0,080
0,390
0,460
0,180
0,100
0,180
1,690
4,620
0,070
0,110
0,060
0,300
0,140
0,160
0,330
3,810
6,560
0,160
0,200
0,520
0,420
0,310
0,014
0,018
0,032
0,011
0,070
0,120
0,140
0,270

48,00
320,00
195,00
230,00
1800,00
50,00
36,00
338,00
462,00
35,00
77,00
27,00
120,00
1120,00
128,00
165,00
762,00
1312,00
48,00
60,00
104,00
84,00
62,00
350,00
540,00
128,00
880,00
14,00
24,00
42,00
54,00

0,110
0,110
0,650
0,850
0,250
0,140
0,250
2,200
6,000
0,100
0,150
0,090
0,420
0,100
0,220
0,470
5,400
9,300
0,230
0,270
0,700
0,500
0,430
0,020
0,025
0,045
0,015
0,100
0,170
0,200
0,390

66,00
440,00
325,00
425,00
2500,00
70,00
50,00
440,00
600,00
50,00
105,00
40,50
168,00
800,00
176,00
235,00
1080,00
1860,00
69,00
81,00
140,00
100,00
86,00
500,00
750,00
180,00
1200,00
20,00
34,00
60,00
78,00

0,110
0,070
0,550
0,650
0,230
0,150
0,140
1,500
3,500
0,080
0,120
0,040
0,170
0,110
0,120
0,250
3,200
3,800
0,100
0,120
0,390
0,460
0,330
0,014
0,030
0,050
0,010
0,100
0,150
0,200
0,320

66,00
280,00
275,00
325,00
2300,00
75,00
28,00
300,00
350,00
40,00
84,00
18,00
68,00
880,00
96,00
125,00
640,00
760,00
30,00
36,00
78,00
92,00
66,00
350,00
900,00
200,00
800,00
20,00
30,00
60,00
64,00

0,420

84,00

0,600

120,00

0,290

58,00

0,560

112,00

0,800

160,00

0,430

86,00

117,00

1,100

165,00

0,660

500
700
10
200
1000
200
300
600

Πιάστρες Εγγράφων 25mm

200

Πιάστρες Εγγράφων 32mm

200

Πιάστρες Εγγράφων 41mm

150

ΤΕΜ. (10Θ)
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ
ΠΑΚΟ 400 φ.
ΤΕΜ.

ΚΙΛΑ
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΚΟΥΤΙΑ
ΚΟΥΤΙΑ
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΚΟΥΤΙΑ
ΚΟΥΤΙΑ
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΚΟΥΤΙΑ 12
ΤΕΜ.
ΚΟΥΤΙΑ 12
ΤΕΜ.
ΚΟΥΤΙΑ 12
ΤΕΜ.

ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΤΙΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

0,780

14163,70
3399,29
17562,99

18733,50
4496,04
23229,54

99,00
14372,90
3449,50
17822,40

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

2.

3.
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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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1048/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 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
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 14-05-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση-βελτίωση επαρχιακής
οδού 13 Διάσελλο-Σκουληκαριά», προϋπολογισμού € 110.000,00 με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 2/4/2202-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την με α/α 871 και αρ. πρωτ. 881/10-03-2021 (ΑΔΑ:ΨΓΩΡ7Λ9-ΠΧΞ) απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης, ποσού € 110.000,00 για την πληρωμή του έργου «Συντήρηση-βελτίωση επαρχιακής
οδού 13 Διάσελλο-Σκουληκαριά», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.015.01 του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021 έργων χρηματοδοτούμενων
από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2021, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 876 στο βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.
7. Την αριθμ. 10/541/31-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: α) καταρτίσθηκε
η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της
Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση-βελτίωση επαρχιακής οδού 13 Διάσελλο-Σκουληκαριά», προϋπολογισμού €
110.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 807/30-03-2021 εισήγηση της
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 3094/23-12-2020 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, σε βάρος των
πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.015.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Άρτας οικ. έτους 2021, βάσει της με α/α 871 και αρ. πρωτ. 881/10-03-2021 (ΑΔΑ:ΨΓΩΡ7Λ9-ΠΧΞ)
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 876 στο βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. Επίσης εγκρίθηκε η
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Άρτας και β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του
θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίστηκαν
τα μέλη αυτής.
8. Την αριθμ. 15/813/24-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από
14-05-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-05-2021 ανοιχτής διαδικασίας για την
σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 180340 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρησηβελτίωση επαρχιακής οδού 13 Διάσελλο-Σκουληκαριά», προϋπολογισμού € 110.000,00 με ΦΠΑ, σε
βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.015.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η
εργοληπτική επιχείρηση «ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα τέσσερα και
ενενήντα τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό (44,94 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και
προσφερόμενο ποσό 42.471,79 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 48.844,21 € χωρίς
ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 60.566,82 € με ΦΠΑ.
9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1573/24-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1458/24-062021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από
24-06-2021 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του
θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που
καθορίζονται στη διακήρυξη, βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη και εισηγείται την κατακύρωση
της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση
σαράντα τέσσερα και ενενήντα τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό (44,94 %) στις τιμές του Τιμολογίου
της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 42.471,79 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ,
48.844,21 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 60.566,82 € με ΦΠΑ.
10.

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

Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 24-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-05-2021 ανοιχτής
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), που διενεργήθηκε στις 14-05-2021, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 180340, για
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την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση-βελτίωση επαρχιακής οδού 13 ΔιάσελλοΣκουληκαριά», προϋπολογισμού € 110.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ
071.9781.01.015.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα
την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ», με μέση τεκμαρτή
έκπτωση σαράντα τέσσερα και ενενήντα τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό (44,94 %) στις τιμές του
Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 42.471,79 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ,
48.844,21 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 60.566,82 € με ΦΠΑ.
Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος


Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
που διενεργήθηκε στις 14-05-2021 με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 180340, για την κατασκευή του έργου
της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση-βελτίωση επαρχιακής οδού 13 Διάσελλο-Σκουληκαριά», προϋπολογισμού €
110.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.015.01 του προϋπολογισμού
της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021,
στην εργοληπτική επιχείρηση «ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα τέσσερα και
ενενήντα τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό (44,94 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και
προσφερόμενο ποσό 42.471,79 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 48.844,21 € χωρίς ΦΠΑ
και συνολική δαπάνη 60.566,82 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το από 14-05-2021 Πρακτικό της Επιτροπής
Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 15/813/24-05-2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 24-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου
ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και
σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και



Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΣΦΗΚΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο
ποσό των 60.566,82 € με ΦΠΑ, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε.
071.9781.01.015.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021,
σύμφωνα με την με α/α 871 και αρ. πρωτ. 881/10-03-2021 (ΑΔΑ:ΨΓΩΡ7Λ9-ΠΧΞ) απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 876 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.



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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) του έργου:
«Συντήρηση-βελτίωση επαρχιακής οδού 13 Διάσελλο-Σκουληκαριά».
Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας σήμερα στις 24.06.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1000 πμ οι:
1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος, και
3. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,
μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 10/541/31.3.2021 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της
διακήρυξης του Διαγωνισμού προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου.
Έχοντας υπόψη:
1. Την αρ. 15/813/24.05.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την
οποία εγκρίθηκε το από 14.05.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει των διατάξεων του
άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρησηβελτίωση επαρχιακής οδού 13 Διάσελλο-Σκουληκαριά» προϋπολογισμού 110.000,00 € με ΦΠΑ
κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΣΦΗΚΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα τέσσερα και ενενήντα τέσσερα
εκατοστά επί τοις εκατό (44,94 %) και προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 48.844,21 € και συνολική
δαπάνη με ΦΠΑ 60.566,82 €.
2. Το αρ. πρωτ. 1378/03.06.2021 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 15/813/24.05.2021 απόφασης
στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο χρονικό
διάστημα.
4. Το αρ. πρωτ. οικ. 1499/14.06.2021 έγγραφο υποβολής δικαιολογητικών στον προσωρινό ανάδοχο
κ. Σωτήριο Σφήκα καθώς και την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών μέσω της λειτουργικότητας
της «Επικοινωνίας» στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
5. Την από 23.06.2021 αίτηση του κ. Σωτηρίου Σφήκα (προσωρινού αναδόχου) με την οποία κατέθεσε
σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά
καθώς και την ηλεκτρονική υποβολή των
δικαιολογητικών, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή.
Η Επιτροπή έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη
διακήρυξη.
Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «ΣΦΗΚΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα τέσσερα και ενενήντα τέσσερα
εκατοστά επί τοις εκατό (44,94 %), με προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 48.844,21 € και συνολική δαπάνη
με ΦΠΑ 60.566,82 €.
Το παρόν συντάσσεται σε συνέχεια του από 14.05.2021 πρακτικού δημοπρασίας.
Άρτα, 24.06.2021
Η Επιτροπή
1.

Χρήστος Παπαβασιλείου

2.

Μαρία Βασιλειάδη

3.

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1049/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 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 του από 18-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-06-2021
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος
2021», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ.
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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησής του.
6. Την με α/α 926 και αρ. πρωτ. 967/18-03-2021 (ΑΔΑ:6Τ2Ν7Λ9-ΣΥΗ) απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης, ποσού € 300.000,00 για την πληρωμή του έργου «Βελτίωση – συντήρηση
επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2021», σε βάρος των πιστώσεων του
Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.017.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας
οικ. έτους 2021 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2021, η οποία
καταχωρήθηκε με α/α 933 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.
7. Την αριθμ. 15/817/24-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:
Α. Καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού
ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ με
τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1237/19-05-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 749/18-05-2021 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας και βάσει της
σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας και του
Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 31/2092/0112-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του
έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.
Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του
Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.017.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας
οικ. έτους 2021, βάσει της με α/α 926 και αρ. πρωτ. 967/18-03-2021 (ΑΔΑ:6Τ2Ν7Λ9-ΣΥΗ)
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 931 στο βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας και
Β. συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος,
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίστηκαν
τα μέλη αυτής.
8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1590/24-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1452/24-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει
προς έγκριση, το από 18-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
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διενεργήθηκε στις 18-06-2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «''ΤΕ.ΚΑΤ.''
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ''Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.''», με μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα
πέντε και εξήντα τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό (45,64 %) και προσφερόμενο ποσό χωρίς
ΦΠΑ 131.508,11 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 163.070,06 €.
9.

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

Εγκρίνει το από 18-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-06-2021
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. 181200 για την
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση βατότητας οδού από οικισμό «Βελτίωση –
συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού €
300.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.017.01 του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021, το οποίο
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και
σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση
«''ΤΕ.ΚΑΤ.'' ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ''Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.''», με μέση τεκμαρτή έκπτωση
σαράντα πέντε και εξήντα τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό (45,64 %) και προσφερόμενο ποσό
χωρίς ΦΠΑ 131.508,11 € και συνολική δαπάνη 163.070,06 € με ΦΠΑ.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΔ)
που έγινε με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και το σύστημα
προσφοράς του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου:
«Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2021».
Στην Άρτα σήμερα την 18.06.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1000 πμ συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου
221 του Ν 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την Αρ. Πρωτ. 15/817/24.5.2021 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού ο οποίος έλαβε τον υπ΄ αριθ. 181200 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Νικόλαος Σερβετάς, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος, και
3. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η
15.06.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 1000 πμ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών η 18.06.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1000 πμ.
1. Στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν
συμμετέχοντες:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

«σφραγισμένες» προσφορές από τους παρακάτω

Επωνυμία προσφέροντα
ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε.Δ.Ε
Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
''ΤΕ.ΚΑΤ.'' ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ
''Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.''
ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Δ.Τ.

Χρόνος υποβολής
προσφοράς
14/06/2021 19:52:38
14/06/2021 21:16:24
15/06/2021 01:21:37
15/06/2021
15/06/2021
15/06/2021
15/06/2021

07:19:14
08:52:13
09:05:27
09:11:02

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

Α/Α
καταθ.

1

198687

2
3
4
5
6
7

198649
198054
198698
197691
198529
198596

Επωνυμία προσφέροντα
''ΤΕ.ΚΑΤ.'' ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ
Δ.Τ. '' Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.''
ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ε.Δ.Ε

Ποσοστό

Προσφερόμενο ποσό
(χωρίς απρόβλεπτα,
αναθεώρηση & ΦΠΑ)

45,64 %

114.354,76 €

41,39
38,90
37,09
35,20
31,21

123.303,59
128.541,42
132.350,64
136.317,97
144.723,97

%
%
%
%
%

29,82 %

€
€
€
€
€

147.640,79 €

4. Ακολούθως η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής» του άρθρου 24.2 της διακήρυξης κατά τη σειρά της
μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και συγκεκριμένα: α) Το Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας
από 4.838,71 € ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή, ο οποίος ολοκληρώθηκε
αυθημερόν.
5. Η Επιτροπή διαγωνισμού πραγματοποίησε τον απαραίτητο έλεγχο των εγγυητικών
επιστολών βάσει του άρθρου 72 παρ.5 του ν.4412/2016 και διαπίστωσε την εγκυρότητά
τους και την εμπρόθεσμη υποβολή τους.
6. Στη συνέχεια η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των παραδεκτών προσφορών
κατά σειρά μειοδοσίας:
Προσφερόμενο ποσό
Α/Α
Α/Α
Επωνυμία προσφέροντα
Ποσοστό
(χωρίς απρόβλεπτα,
καταθ.
αναθεώρηση & ΦΠΑ)
1
198687 ''ΤΕ.ΚΑΤ.'' ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ
45,64 %
114.354,76 €
Δ.Τ. '' Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.''
2
198649 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
41,39 %
123.303,59 €
3

198054

Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

38,90 %

128.541,42 €

4

198698

ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ

37,09 %

132.350,64 €

5

197691

ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

35,20 %

136.317,97 €

6

198529

ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

31,21 %

144.723,97 €

7

198596

ΑΛΥΜΑΡΑΣ
Ε.Δ.Ε

29,82 %

147.640,79 €

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

7. Μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται
η εργοληπτική επιχείρηση «''ΤΕ.ΚΑΤ.'' ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ''Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.''». Η
Επιτροπή συντάσσει το παρόν πρακτικό και εισηγείται προς τη Οικονομική Επιτροπή
Περιφέρειας Ηπείρου την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος
προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα πέντε και εξήντα τέσσερα εκατοστά επί τοις
εκατό (45,64 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό
114.354,76 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 131.508,11 € χωρίς ΦΠΑ.
Άρτα, 18.06.2021
Η Επιτροπή
1. Χρήστος Παπαβασιλείου

2. Νικόλαος Σερβετάς

3. Ιωάννης Τσιρώνης
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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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1050/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 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 του από 23-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-06-2021
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων στους ποταμούς Κομποτέικο και
Άννινο», προϋπολογισμού € 118.000,00 με ΦΠΑ.
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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησής του.
6. Την με α/α 919 και αρ. πρωτ. 960/18-03-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού €
118.000,00 για την πληρωμή του έργου «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων στους
ποταμούς Κομποτέικο και Άννινο», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ
071.9779.01.028.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους
2021 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2021, η οποία καταχωρήθηκε
με α/α 923 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.
7. Την αριθμ. 15/814/24-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:
Α. Καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων
στους ποταμούς Κομποτέικο και Άννινο», προϋπολογισμού € 118.000,00 με ΦΠΑ, με τους
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας
και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 1188/14-05-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας
και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 741/10-05-2021 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας με ΦΠΑ.
Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.
Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του
Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9779.01.028.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας
οικ. έτους 2021, βάσει της με α/α 925 και αρ. πρωτ. 960/18-03-2021 απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 923 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας και
Β. συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος,
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίστηκαν
τα μέλη αυτής.
8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1592/24-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1455/24-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει
προς έγκριση, το από 23-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 23-06-2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΛΑΜΠΡΟΣ Ε.
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ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση εξήντα τρία και δέκα έξι εκατοστά τοις εκατό
(63,16 %) και προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 35.053,72 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ
43.466,61 €.
9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει το από 23-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-06-2021
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. 181191 για την
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων στους ποταμούς
Κομποτέικο και Άννινο», προϋπολογισμού € 118.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του
Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9779.01.028.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ.
έτους 2021, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και
ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η
εργοληπτική επιχείρηση «ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση εξήντα
τρία και δέκα έξι εκατοστά τοις εκατό (63,16 %) και προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 35.053,72
€ και συνολική δαπάνη € 43.466,61 με ΦΠΑ.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι το ποσοστό
έκπτωσης που πρόσφερε ο μειοδότης είναι πολύ μεγάλο (μεγαλύτερο του 60%) και σε
συνδυασμό από την εμπειρία έργων που έχουν κατασκευαστεί (υπήρξαν χρονοτριβές,
καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις..) δεν καθιστούν την πρόταση φερέγγυα.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΔ)
που έγινε με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν 4412/2016 και το σύστημα προσφοράς του άρθρου 95
παρ. 2.(α) του Ν 4412/2016 για την κατασκευή του έργου «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων στους ποταμούς
Κομποτέικο και Άννινο».
Στην Άρτα σήμερα της 23.06.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία
της ΔΤΕ ΠΕ Άρτας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε
με την αριθ. 15/814/24.05.2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού που έλαβε τον υπ’αριθ. 181191 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Γεώργιος Δάφνος, ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος, και
3. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 17.06.2021, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 23.06.2021, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ.
Στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν σφραγισμένες προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες:
Α/Α

Χρόνος υποβολής
προσφοράς

Επωνυμία προσφέροντα

1

ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε.Δ.Ε

16/06/2021 16:34:52

2

Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

16/06/2021 20:15:09

3

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

16/06/2021 21:09:08

4

ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

16/06/2021 21:15:38

5

ΠΟΛΚΟΣ ΜΗΧΚΟΣ-ΕΔΕ
''ΤΕ.ΚΑΤ.'' ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ Δ.Τ.

16/06/2021 22:25:54

6

''Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.''

17/06/2021 02:51:33

7

ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

17/06/2021 08:19:36

8

ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ

17/06/2021 09:23:15

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

Α/Α
καταθ.

1

198604

2

198075

Ποσοστό

Προσφερόμενο
ποσό
(χωρίς ΦΠΑ)

ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε.Δ.Ε

56,16 %

41.715,03

Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

47,92 %

49.561,85

Επωνυμία προσφέροντα
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Ποσοστό

Προσφερόμενο
ποσό
(χωρίς ΦΠΑ)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

55,00 %

42.822,59

199075

ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

45,08 %

52.260,45

199073

ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

57,33 %

40.607,46

6

199089

60,00 %

38.064,52

7

197731

ΠΟΛΚΟΣ ΜΗΧΚΟΣ-ΕΔΕ
''ΤΕ.ΚΑΤ.'' ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ
Δ.Τ. ''Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.''
ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

38,92 %

58.126,36

198904

ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ

63,16 %

35.053,72

Α/Α

Α/Α
καταθ.

3

199071

4
5

8

Επωνυμία προσφέροντα

Ακολούθως η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» του άρθρου 24.2 της διακήρυξης κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και
συγκεκριμένα:
α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και,
β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας από 1.903,23 €
ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή, ο οποίος ολοκληρώθηκε αυθημερόν.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού πραγματοποίησε τον απαραίτητο έλεγχο των εγγυητικών επιστολών βάσει του άρθρου
72, παρ.5 του Ν 4412/2016 και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους και την εμπρόθεσμη υποβολή τους.
Στη συνέχεια η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας:
Α/Α
1

Α/Α
καταθ.

2

198904
199089

3

199073

Επωνυμία προσφέροντα
ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
''ΤΕ.ΚΑΤ.'' ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ
Δ.Τ. ''Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.''
ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΠΟΛΚΟΣ ΜΗΧΚΟΣ-ΕΔΕ
ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε.Δ.Ε
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

4

198604

5

199071

6

198075

7

199075

Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

197731

ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

8

Ποσοστό

Προσφερόμενο
ποσό
(χωρίς ΦΠΑ)

63,16 %

35.053,72

60,00 %

38.064,52

57,33 %

40.607,46

56,16 %

41.715,03

55,00 %

42.822,59

47,92 %

49.561,85

45,08 %

52.260,45

38,92 %

58.126,36

Μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται η εργοληπτική
επιχείρηση «ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ». Η Επιτροπή συντάσσει το παρόν πρακτικό και εισηγείται προς τη
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος
προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση εξήντα τρία και δέκα έξι εκατοστά τοις εκατό (63,16 %) στις τιμές του
Τιμολογίου μελέτης και προσφερόμενο ποσό 30.472,01€ χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 35.053,72 €
χωρίς ΦΠΑ και 43.466,61 € με ΦΠΑ.
Άρτα, 23.06.2021
Η Επιτροπή
1. Μαρία Βασιλειάδη

2. Γεώργιος Δάφνος

3. Χρήστος Παπαβασιλείου
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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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1051/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 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 13ο
Συμμόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής με την αριθμ. 934,935/2021 απόφαση της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, μετά από προσφυγές κατά της αριθμ. 8/392/0903-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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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
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την

οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις
περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του.
6. Την αριθμ. 15/930/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί συγκρότησης και

ορισμού των μελών της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, αξιολόγησης των
προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση υλοποίησης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας
«΄΄ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 20152016/ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ΄΄».
7. Την αριθμ. 20/1292/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία

εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού –
Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, και καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού
μειοδοτικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής, για την ανάδειξη
αναδόχων για την υλοποίηση της Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 -2016"-ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, με Κωδικό ΟΠΣ 5000146»
Υποέργο 1, “ΤΡΟΦΙΜΑ 2016” και Υποέργο 2, “ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ)
2016” προϋπολογισμού € 117.475,85 πλέον ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) σύμφωνα και με το αριθμ. πρωτ. Δ.Α. ΤΕΒΑ:
1043/03.08.2020 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ), με το οποίο διατυπώθηκε η
σύμφωνη γνώμη για το Σχέδιο της Διακήρυξης.
Η προκαλούμενη δαπάνη για τη διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού, θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας, στον ΕΦ/ΚΑΕ
02.04.071.9459.14.000.01 σύμφωνα με την με α/α 625 και αριθμ. πρωτ.:
οικ.18892/649/06.02.2020 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με α/α
καταχώρησης 620 στο Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Π.Ε. Πρέβεζας.
8. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την

οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησής του.
9. Την με α/α 964 και αρ. πρωτ. 40679/1458/26-03-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης,

για την υλοποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» στην Π.Ε. Πρέβεζας, η οποία καταχωρήθηκε με
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α/α 967 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού
Π.Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθμ. 9/488/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής.
10. Την αριθμ. 8/392/09-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία

εγκρίθηκαν τα Πρακτικά Ι/24-02-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/03-03-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού
μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 110663/4081/1908-2020 (Α/Α Συστήματος: 96200) διακήρυξη, για την υλοποίηση της Πράξης
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 -2016"-ΚΣ ΠΕ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ, με Κωδικό ΟΠΣ 5000146» Υποέργο 1, “ΤΡΟΦΙΜΑ 2016” και Υποέργο 2, “ΕΙΔΗ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ) 2016” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), προϋπολογισμού € 117.475,85 πλέον ΦΠΑ, σε
βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.14.000.01 του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σύμφωνα με τα οποία:
Α. Απορρίφθηκαν οι προσφορές των κάτωθι οικονομικών φορέων, κατά το στάδιο ελέγχου
των δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρονται στο Πρακτικό Ι/24-02-2021 της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού: Α)
«ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ Α.Ε.» Β) «Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» Γ) «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΑE» Δ) «ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Π.Ε.» και Ε) «ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ».
Β. Αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος, ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας «ΚΑΚΑΒΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», δεδομένου ότι καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης ως
προς την πληρότητα των κατατεθέντων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών
Προσφορών, κατέθεσε δε τις οικονομικότερες προσφορές, αποκλειστικά βάσει τιμής, για
την προμήθεια των τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής, ανά Τμήμα της αριθ.
πρωτ. 110663/4081/19-08-2020 διακήρυξης.
11.

Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε.
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2910/17-062021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1389/17-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021
Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«… 1) Με την εν θέματι απόφαση της Οικονομικής εγκρίθηκαν τα αρ. Ι/24.02.2021 και ΙΙ/03.03.2021
Πρακτικά της επιτροπής διεξαγωγής του Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού, (Α/Α
Συστήματος: 96200), για την υλοποίηση του έργου: «"ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 2015-2016/Κ.Σ. Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ», ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) για
τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το
οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), συνολικού
προϋπολογισμού 117.475,85 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (135.666,66 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ), ο οποίος διενεργήθηκε
σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ. 110663/4081/19.08.2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007198751)
διακήρυξης.
Στον διαγωνισμό συμμετείχαν επτά (7) εταιρείες. Μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς η επιτροπή του διαγωνισμού προέβη στην αξιολόγηση των
οικονομικών προσφορών δύο (2) εταιρειών, των οποίων οι προσφορές πληρούσαν τους όρους της
Διακήρυξης.
Με την αριθμ. 8/392/09.03.2021 (ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Ηπείρου κατακυρώθηκαν:
Το ΤΜΗΜΑ 1 – ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ “ΦΕΤΑ” Π.Ο.Π. στην ατομική επιχείρηση ΚΑΚΑΒΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, με συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α. 21.889,61 €.
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Το ΤΜΗΜΑ 2 – ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ στην ατομική επιχείρηση ΚΑΚΑΒΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, με ποσοστό έκπτωσης 41,3%.
Το ΤΜΗΜΑ 3 – ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ στην ατομική επιχείρηση ΚΑΚΑΒΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, με συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α. 12.031,86 €.
2) Κατά της ανωτέρω απόφασης ασκήθηκαν οι εξής προδικαστικές προσφυγές:
Ι) Προδικαστική Προσφυγή από τη συμμετέχουσα στον ως άνω διαγωνισμό εταιρεία με την επωνυμία
«KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.» κατά των οικονομικών φορέων:
Α) «ΑΦΟΙ ΦΟΥΦΑ Α.Ε.».
Β) «Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε».
Γ) «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΑE».
Δ) «ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ».
Ε) «ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ-ΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ».
ΣΤ) «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ».
ΙΙ) Προδικαστική Προσφυγή από τη συμμετέχουσα στον ως άνω διαγωνισμό εταιρεία με την επωνυμία
«ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΑE»:
Α) Κατά του αποκλεισμού της εταιρείας.
Β) Κατά του Οικονομικού φορέα «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ».
3) Η αρμόδια Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, με τις αρ. 934, 935/2021 αποφάσεις της:
Ι) Απορρίπτει ως αβάσιμους τους λόγους προσφυγής της εταιρείας «KORINTHIAN PALACE
CATERING A.E.», σε βάρος του οικονομικού φορέα Κάκαβου Δημητρίου.
ΙΙ) Κάνει δεκτή την προσφυγή της «KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.» κατά το μέρος που
αφορά την απόρριψη της προσφοράς της «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΑΕ».
ΙΙΙ) Κρίνει απορριπτέα την προσφυγή της «KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.» κατά το μέρος
που αφορά την απόρριψη των λοιπών συμμετεχόντων.
IV) Απορρίπτει την προσφυγή της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΑΕ» στο σύνολό της.
4) Μετά την έκδοση των αποφάσεων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών προσωρινοί
μειοδότες ανά Τμήμα, αναδεικνύονται οι κατωτέρω:
Το ΤΜΗΜΑ 1 – ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ “ΦΕΤΑ” Π.Ο.Π. στην ατομική επιχείρηση ΚΑΚΑΒΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, με συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α. 21.889,61 €.
Το ΤΜΗΜΑ 2 – ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ στην ατομική επιχείρηση ΚΑΚΑΒΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, με ποσοστό έκπτωσης 41,3%.
Το ΤΜΗΜΑ 3 – ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ στην ατομική επιχείρηση ΚΑΚΑ-ΒΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, με συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α. 12.031,86 €.
Κατόπιν τούτου εισηγούμαστε την συμμόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής με τις αρ. 934, 935/2021
απόφαση της Α.Ε.Π.Π., ως προς το σκέλος που αφορά την αποδοχή της προσφυγής της εταιρείας
«KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.», κατά της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΑΕ»,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 367, παρ. 3, ν. 4412/2016. ...».
12.

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



Σε συμμόρφωση προς την αριθμ. 934,935/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 367 του Ν. 4412/2016, με την οποία έγινε
εν μέρει δεκτή η από 24.03.2021 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε», κατά της αριθμ. 8/392/09-032021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα Πρακτικά Ι/24-022021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και
ΙΙ/03-03-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής
Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας,
σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 110663/4081/19-08-2020 (Α/Α Συστήματος: 96200) διακήρυξη, για
την υλοποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
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ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
2015 -2016"-ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, με Κωδικό ΟΠΣ 5000146» Υποέργο 1, “ΤΡΟΦΙΜΑ 2016” και
Υποέργο 2, “ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ) 2016” στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), προϋπολογισμού € 117.475,85 πλέον
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.14.000.01 του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας,
Απορρίπτεται η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΑE» κατά το στάδιο
ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και για τον λόγο που αναλυτικά
αναφέρεται στο σκεπτικό της αριθμ. 934,935/2021 απόφασης της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών, πέραν των λόγων απόρριψης που περιλαμβάνονται στο Πρακτικό
Ι/24-02-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών
προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την
προσβαλλόμενη αριθμ. 8/392/09-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.


Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με την αριθμ. 8/392/09-03-2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής και την αριθμ. 934,935/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών,
Αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος, του εν θέματι διαγωνισμού, ο διαγωνιζόμενος
οικονομικός φορέας «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», για την προμήθεια των
τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής, ανά Τμήμα της αριθ. πρωτ. 110663/4081/1908-2020 (Α/Α Συστήματος: 96200) διακήρυξης, ως εξής:
ΤΜΗΜΑ

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1
ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ «ΦΕΤΑ»
ΤΜΗΜΑ 2
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΤΜΗΜΑ 3
ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του ΙΩΑΝΝΗ

Συνολική Αξία
χωρίς Φ.Π.Α.

Ποσοστό
Έκπτωσης %

21.889,61
31.800,00

41,3%

12.031,86

.……………………………………………………………………………………………………………
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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1052/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 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 14ο
Έγκριση του από 24-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-06-2021
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε.
Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις - κατασκευές τεχνικών στην Ε.Ο.19 Αρχάγγελος –
Νεράιδα», προϋπολογισμού € 68.968,89 με ΦΠΑ.
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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησής του.
6. Την αριθμ. 6/330/26-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί κατάρτισης και
έγκρισης των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο
117 του Ν.4412/16), για την κατασκευή του έργου της της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις
- κατασκευές τεχνικών στην Ε.Ο.19 Αρχάγγελος – Νεράιδα», προϋπολογισμού € 68.968,89
με ΦΠΑ.
7. Την με α/α 364 και αρ. πρωτ. 6401/363/19-01-2021 (ΑΔΑ:Ψ6Ο27Λ9-Ε1Κ) απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 68.968.89 για την πληρωμή του έργου
«Ασφαλτοστρώσεις - κατασκευές τεχνικών στην Ε.Ο.19 Αρχάγγελος – Νεράιδα», σε βάρος
των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.02.007.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα της Π.Ε.
Πρέβεζας από τα τέλη άδειας οχημάτων και τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων, η οποία
καταχωρήθηκε με α/α 374 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης
Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας.
8. Την αριθμ. 15/836/24-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:
Α) Ακυρώθηκε η σχετική, αριθμ. 6/330/26-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
και
Β) Καταρτίσθηκε η διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117
του Ν.4412/16), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας
«Ασφαλτοστρώσεις - κατασκευές τεχνικών στην Ε.Ο.19 Αρχάγγελος – Νεράιδα»,
προϋπολογισμού € 68.968,89 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την
αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ.
2127/17-05-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την μελέτη του έργου, η οποία
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 21679/375/17-02-2021 απόφαση
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις
πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.02.007.01 του προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου /
Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 364 και αρ. πρωτ. 6401/363/19-012021 (ΑΔΑ:Ψ6Ο27Λ9-Ε1Κ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με
α/α 374 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού
της Π.Ε. Πρέβεζας.
Γ) Εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας
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9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2920/24-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1456/24-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει
προς έγκριση, το από 24-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 24-06-2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού αναδείχθηκε ο κ. Κωνσταντίνος
Κώστας, ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα τέσσερα επί τοις εκατό
(44,00 %) στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 31.147,24 € χωρίς
ΦΠΑ (38.622,58 € με ΦΠΑ).
10. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 24-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-06-2021
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), για την κατασκευή
του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις - κατασκευές τεχνικών στην Ε.Ο.19
Αρχάγγελος – Νεράιδα», προϋπολογισμού € 68.968,89 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.02.007.01 του προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ.
έτους 2021, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και
ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης ο
οικονομικός φορέας «Κωνσταντίνος Κώστας», ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης
σαράντα τέσσερα επί τοις εκατό (44,00 %) στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης και
προσφερόμενο ποσό 31.147,24 € χωρίς ΦΠΑ και 38.622,58 € με ΦΠΑ.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (1o)
που έγινε σύμφωνα με την διαδικασία «συνοπτικού διαγωνισμού» και με «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» σύμφωνα
με τα άρθρα 117 και 125 του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις - κατασκευές
τεχνικών στην Ε.Ο.19 Αρχάγγελος – Νεράιδα», προϋπολογισμού 68.968,89 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας σήμερα στις 24-06-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30
πμ οι:
1. Ελένη Βασιλειάδου, ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός, ως Πρόεδρος,
2. Γλυκερία Βαγγελάκη, ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, ως Μέλος, και
3. Χαρίλαος Γεωργίου, ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, ως Μέλος,
της επιτροπής διαγωνισμού που συστάθηκε με την με αρ. 85008/2697/14-06-2021 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.
Πρέβεζας, μετά την αρ. 15/836/24-05-2021 (θέμα 66ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Ηπείρου, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, για την διεξαγωγή
δημοπρασίας για την κατασκευή του παραπάνω έργου.
Μετά την κήρυξη της έναρξης παραλαβής των προσφορών από τον πρόεδρο της επιτροπής, παρουσιάστηκαν και
παρέδωσαν προσφορές οι παρακάτω εργοληπτικές επιχειρήσεις:

Α/Α
1
2
3
4

Επωνυμία προσφέροντος
Ιωάννης Καραμπιτιάνης
Άγγελος Τσιμπίκης
Κωνσταντίνος Κώστας
Ηλίας Κατσιμπόκης

Τάξη
Πτυχίου
1η
2η
2η
2η

Κατηγορία
ΟΔΟΠΟΙΙΑ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Εκπρόσωπος
Ιωάννης Καραμπιτιάνης
Άγγελος Τσιμπίκης
Κωνσταντίνος Κώστας
Ηλίας Κατσιμπόκης

Αφού πέρασε η ώρα που τάχθηκε από την διακήρυξη της δημοπρασίας ως χρόνος λήξεως επιδόσεως προσφορών,
χωρίς να εμφανισθεί άλλος ενδιαφερόμενος, ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε τη λήξη της παράδοσης των
προσφορών. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με το πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε/Π.Ε. Πρέβεζας,
και διαπίστωσε ότι δεν είχαν υποβληθεί άλλες προσφορές.
Όλοι οι παραπάνω φάκελοι συμμετοχής αριθμήθηκαν με αύξοντα αριθμό κατάθεσης και μονογραφήθηκαν από
τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής. Ακόμη, καταγράφηκαν τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύμφωνα με το
άρθρο 24.2 της διακήρυξης, και συγκεκριμένα το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) κάθε
προσφέροντος.
Το σύνολο των υποβληθέντων προσφορών καταχωρήθηκε στον ακόλουθο «Πίνακα επίδοσης προσφορών»:

Α/Α
1
2
3
4

Επωνυμία προσφέροντος
Ιωάννης Καραμπιτιάνης
Άγγελος Τσιμπίκης
Κωνσταντίνος Κώστας
Ηλίας Κατσιμπόκης

Τάξη
Πτυχίου
1η
2η
2η
2η

Κατηγορία
ΟΔΟΠΟΙΙΑ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ

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

Επωνυμία προσφέροντος
Ιωάννης Καραμπιτιάνης
Άγγελος Τσιμπίκης
Κωνσταντίνος Κώστας
Ηλίας Κατσιμπόκης

Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%)
42
17
44
32

Μετά από έλεγχο των οικονομικών προσφορών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των ποσοστών
έκπτωσης, διαπιστώθηκε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές ήταν έγκυρες.
Η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω «Πίνακα προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας» (αρχίζοντας από την
μικρότερη προσφορά):
Α/Α
Επωνυμία προσφέροντος
Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%)
1
Κωνσταντίνος Κώστας
44
2
Ιωάννης Καραμπιτιάνης
42
3
Ηλίας Κατσιμπόκης
32
4
Άγγελος Τσιμπίκης
17

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

Επωνυμία προσφέροντος
Κωνσταντίνος Κώστας
Ιωάννης Καραμπιτιάνης
Ηλίας Κατσιμπόκης
Άγγελος Τσιμπίκης

Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%)
44
42
32
17

Σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο κ. Κωνσταντίνος Κώστας. Η
Επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος προσέφερε
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα τέσσερα επί τοις εκατό (44,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και
προσφερόμενο ποσό 31.147,24 € χωρίς ΦΠΑ (38.622,58 € με ΦΠΑ).
Πρέβεζα, 24-06-2021
Η Επιτροπή
1.

Ελένη Βασιλειάδου

2.

Γλυκερία Βαγγελάκη

3.

Χαρίλαος Γεωργίου
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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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1053/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 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 15ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης για ορεινά μονοπάτια».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
6. 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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
7. 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.
8. 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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9. 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).
10. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9031/23-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1462/24-06-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:….
1. Προκειμένου να υπάρχει σήμανση για τους ορειβάτες στη διαδρομή που διασχίζουν σε ορεινά μονοπάτια
της οροσειράς της Τύμφης ( στα Ζαγόρια), θα γίνει με προμήθεια μεταλλικού πλακιδίου σήμανσης διαστάσεων
0,12Χ0,15cm από φύλλο αλουμινίου. Το πλακίδιο αυτό θα φέρει επίστρωση ανοδίωσης πάχος 20mm, και θα
είναι χωρίς τρύπες.
2. Την με αριθμ. : 84071/5671/11-06-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 5.500,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001. Του
υποέργου «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης για ορεινά μονοπάτια», προϋπολογισμού: 5.500,00 € (με Φ.Π.Α.).
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης για ορεινά
μονοπάτια». ΕΡΓΟ: « Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου με ΚΑ2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού 5.500,00 € (με Φ.Π.Α.)..…».
7. 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 5.500,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης για ορεινά μονοπάτια», βάσει της
σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Ηπείρου, που αφορά στην προμήθεια μεταλλικού πλακιδίου σήμανσης διαστάσεων 0,12Χ0,15cm από
φύλλο αλουμινίου, που θα φέρει επίστρωση ανοδίωσης πάχους 20mm, και θα είναι χωρίς τρύπες,
προκειμένου να υπάρχει σήμανση για τους ορειβάτες στη διαδρομή που διασχίζουν σε ορεινά μονοπάτια
της οροσειράς της Τύμφης (στα Ζαγόρια).
.……………………………………………………………………………………………………………
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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1054/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 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 16ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Μεταφορά υλικών από τον χώρο του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού στα Ιωάννινα».
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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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. 7059/24-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1463/24-06-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:….
1 Ότι για την μεταφορά των λυόμενων εγκαταστάσεων του κλειστού Γυμναστηρίου από το χώρο του πρώην
Αεροδρομίου του Ελληνικό στα Γιάννενα που χορηγήθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου ,χρειάζονται για την
αποσυναρμολόγηση μηχανήματα εργάτες και φορτηγά για την μεταφορά τους, για τους λόγους αυτούς
χορηγούμε την πίστωση αυτή.
2. Την με αριθμ. : 61911/2763/11-5-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 24.800,0 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001. Του
υποέργου «Μεταφορά υλικών από τον χώρο του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού στα Ιωάννινα»,
προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.).
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Μεταφορά υλικών από τον χώρο του πρώην
αεροδρομίου Ελληνικού στα Ιωάννινα», ΕΡΓΟ: « Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και δράσεων Περιφέρειας
Ηπείρου 2020-2022 της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού 24.800,00 € (με
Φ.Π.Α.).…».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζάψας Γεώργιος, δήλωσε
ότι απέχει από τη λήψη απόφασης, επισημαίνοντας τα εξής: «Δεν υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση της
δαπάνης αφού δεν προηγήθηκε η παρουσίαση της πρότασης αξιοποίησης των μεταφερόμενων
υλικών από το ελληνικό και εκκρεμεί η παρουσίαση του έργου (τεχνικοοικονομική μελέτη:
αποσυναρμολόγηση – μεταφορά συναρμολόγηση, χωροθέτηση εγκαταστάσεων, χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης). Είμαστε θετικοί στην προοπτική έγκρισης μιας ολοκληρωμένης πρότασης.».
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μεταφορά υλικών από τον χώρο του πρώην αεροδρομίου
Ελληνικού στα Ιωάννινα», που αφορά στην αποσυναρμολόγηση και μεταφορά των λυόμενων
εγκαταστάσεων του κλειστού Γυμναστηρίου που παραχωρήθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου, από το χώρο
του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού στα Ιωάννινα, εργασίες για τις οποίες απαιτούνται μηχανήματα
εργάτες και φορτηγά.
.……………………………………………………………………………………………………………
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. 18/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 18/1055/25-06-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 90969/1432/23-06-2021 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 17ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και
εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου
(ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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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 αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ.
4993/745/24-7-1975 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς
ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του
δημοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. περί ων το αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53».
6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων,
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4274/24-06-2021 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1464/24-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την
οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 11.533,18 € χωρίς Φ.Π.Α (14.301,13 € με
Φ.Π.Α.) για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων
και οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων, καθώς και ειδών συνεργείου, όπως αναφέρονται στο
συνημμένο πίνακα και σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της
αρμόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για
κάθε όχημα.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, συνολικού ποσού 14.301,13 € με Φ.Π.Α. καθώς και τη διάθεση
της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με
Κ.Α. 2018ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση
εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου
2018-2020» (Υποέργο: «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων
καθώς και υπηρεσιών και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά-αναλώσιμα, διάφορα υλικά κ.λ.π.)
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2021»), για την προμήθεια ανταλλακτικών και για
εργασίες συντήρησης – επισκευής για τα μηχανήματα και οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας
Ιωαννίνων, καθώς και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα, διάφορα υλικά κ.λ.π.),
όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα:
Α/Α

ΑΡΙΘ.ΜΗΧΟΧΗΜ.

ΕΙΔΟΣ
ΜΗΧ-ΟΧ

1

ME 121949

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

2

ΜΕ 119462

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 4 μ. ΣΠΙΡΑΛ
ΑΕΡΟΣ, 20 ΒΙΔΕΣ Μ24, 2 ΦΙΛΤΡΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ, 4 ΔΟΧΕΙΑ ΛΑΔΙ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ, 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, 4
ΙΜΑΝΤΕΣ, 2 ΦΑΡΟΙ, 1 ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙ
20W50
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 2 ΔΟΧΕΙΑ ΛΑΔΙ
20W50, 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, 4 ΔΟΧΕΙΑ
ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ, 2 ΣΠΙΡΑΛ
ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ, 1 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ, 2
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ

ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΟΣΟ ΜΕ
ΦΠΑ 24%

1.007,00 €

1.248,68 €

903,00 €

1.119,72 €
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3

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

4

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

5

ΚΗΥ 9176

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

6

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

7

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

8
9

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΚΗΥ 9145

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Pa 6Κg ΞΗΡΑΣ
ΣΚΟΝΗΣ ΑΒC (ΤΕΜ 13) ,
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Co2 5Κg (ΤΕΜ 7) ,
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ 12Κg
ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ( ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ)
(ΤΕΜ 4)
ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΙ 40Χ40 ΓΑΛΑΒΑΝΙΖΕ
(189,00 ΚΙΛΑ), ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΙ 30Χ30
ΓΑΛΑΒΑΝΙΖΕ(139,50 ΚΙΛΑ), ΒΤ30Χ30
ΓΑΛΑΒΑΝΙΖΕ(126,00 ΜΕΤΡΑ)
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΑΦΗ
ΔΕΞΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΗΝΩΝ
ΣΤΑ ΤΟΛ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΣΙΚΑΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΠΛΕΣ,
ΛΟΥΚΕΤΑ, ΚΛΕΙΔΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Ζ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΗ
ΠΟΡΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΔΕΞΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

984,02 €

1.220,18 €

944,64 €

1.171,35 €

764,52 €

948,00 €

6.000,00 €

7.440,00 €

300,00 €

372,00 €

200,00 €

248,00 €

300,00 €

372,00 €

130,00 €

161,20 €

11.533,18 €

14.301,13 €

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