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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη 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.
98796/1526/05-07-2021 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:
Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
Β. Τα μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.

Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
Πότσης Οδυσσέας, μέλος
Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), μέλος
Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), μέλος
Βαρέλης Δημήτριος, μέλος
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6.
7.
8.
9.
10.

Κατέρης Ιωάννης, μέλος
Καλούδης Βασίλειος, μέλος
Ζάψας Γεώργιος, μέλος
Παππάς Δημήτριος (Τάκης), μέλος
Κιτσανού Μαργαρίτα, μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 1096/140/13-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη
Ηπείρου.
Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ.
98796/1526/05-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά
μέσα ενημέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, συζήτησε και
αποφάσισε για τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω, ως εξής:
1. Έγκριση του από 25-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-06-2021
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση παραλιακού τμήματος της Ε.Ο. Πρέβεζας –
Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
2. 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
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού €
100.000,00 με ΦΠΑ.
3. Έγκριση του από 25-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-06-2021
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας»,
προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
4. Έγκριση του από 29-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-06-2021
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση οδού Ιωαννίνων – Κακαβιάς», προϋπολογισμού
€ 100.000,00 με ΦΠΑ.
5. Έγκριση του από 24-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Άμεση αποκατάσταση 41ης επαρχιακής οδού από Παλαιοχωρίου Συρράκου έως Προσήλιο»,
προϋπολογισμού 186.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της
διαπραγμάτευσης.
6. Έγκριση του από 01-07-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Πληκατίου», προϋπολογισμού € 111.600,00 με ΦΠΑ και
κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
7. Έγκριση του από 02-07-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Ματσούκι», προϋπολογισμού € 70.000,00 με
ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Άγναντα - Καταρράκτης - Μικροσπηλιά - Ράμια - Κυψέλη
- Βουλγαρέλι», αναδόχου «ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», μέχρι την 30-12-2021.
9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της μελέτης της
Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αναδασμού περιμέτρου έργων «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου
περιοχών 1Τ, 2Τ και 3Τ κοινοτήτων Μαργαριτίου – Καταβόθρας – Ελευθερίου», αναδόχου
σύμπραξης γραφείων μελετών «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ».
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10. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Ανακατασκευή στην περιφερειακή οδό στην περιοχή μεταξύ κόμβου Καρδαμιτσίων και
Σταυρακίου (σύνδεση οδού Πετροπουλάκη)», προϋπολογισμού € 360.000,00 με ΦΠΑ και
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κόνιτσα-Μπουραζάνι-ΜέρτζιανηΜολυβδοσκέπαστη και Μπουραζάνι-Βίγλα έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)».
12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Λογγάδων-Δροσοχωρίου-ΚράψηςΓότιστας-Μπαλντούμας έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)».
13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης στην επαρχιακή οδό προς Χρυσόρραχη (παροχή
υπηρεσιών)».
14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για τον οδοφωτισμό του κόμβου Αρίλλα».
15. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 05-03-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση-Βελτίωση οδού
από κόμβο Αβγού προς Σερβιανά», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.
16. Έγκριση του από 01-07-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-06-2021
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 650.000,00
€ με ΦΠΑ.
17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση χώρου πρόσβασης Μοναστηρίου Αγίου Δημητρίου Κρύας»,
αναδόχου «MA.I.CON. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε», μέχρι την 04-11-2021.
18. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου από Κουτσελιό προς Ελληνικό», αναδόχου
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2021.
19. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση και αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων – καθιζήσεων
στην επαρχιακή οδό Κήποι – Φραγκάδες – Λεπτοκαρυά», αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-12-2021.
20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κάτω Λάβδανη-Αγία Μαρίνα –
Καστανή και από διασταύρωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγ/τσα προς Δεσποτικό – ΑετόπετραΛάβδανη-Στρατίνιστα έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)».
21. Έγκριση παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Εξωτερικού Συμβούλου για τις ανάγκες
υλοποίησης του έργου «Post ALphabetical Interactive Museum using Participatory, SpaceEmbedded, Story-Telling» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας
Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».
22. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση
κουφωμάτων Οικίας Πλακίδα στην Τ.Κ. Κουκουλίου, Δήμου Ζαγορίου».
23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργου του έργου της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016
(π.κ.2013ΕΠ03000013)».
24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για σύνταξη γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού
κινδύνου για το σύνολο των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Ηπείρου.
25. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων
υδατορεμάτων περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα», προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ.
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26. Έγκριση του από 25-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-06-2021
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε.
Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση τμήματος της 24ης επαρχιακής οδού (Καστανιά-ΕλάτηΣταυροβρύση)», προϋπολογισμού € 130.000,00 με ΦΠΑ.
27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός – άρση καταπτώσεων περιοχής Αθαμανίου Άρτας (παροχή
υπηρεσιών)».
28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Καθαρισμός στην περιοχή Κορωνησίας (παροχή υπηρεσιών)».
29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Πέρα Καλεντίνης (παροχή υπηρεσιών).
30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την κάλυψη των εξόδων ανανέωσης πιστοποιητικού επαγγελματικής
ικανότητας (Π.Ε.Ι.) και επαγγελματικής άδειας οδήγησης.
32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση στεγανότητας και καθαρισμός τσιμενταυλάκων από προβλήματα που
δημιουργήθηκαν από την συστολή και διαστολή αυτών στο Προδρόμι Παραμυθιάς (παροχή
υπηρεσιών)».
33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό δίκτυο α) Καρτέρι-Πέρδικα και β) Κόμβος Πάργας
– Αγιά –Σύβοτα έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)».
34. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-05-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Διευθετήσεις ομβρίων υδάτων
στο Δ.Δ. Ν. Σινώπης», προϋπολογισμού € 64.000,00 με ΦΠΑ.
35. Έγκριση του από 25-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-06-2021
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου με Α/Α
1 «Κατασκευή έργων διευθέτησης ρέματος στο Δήμο Πάργας (ρέμα Τούση)», προϋπολογισμού
2.320.000,00 € με ΦΠΑ της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5067653 του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».
36. Έγκριση του Πρακτικού 3/28-06-2021 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού
για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του
προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2021 στην Περιφερειακή
Ενότητα Πρέβεζας, προϋπολογισμού 165.194,70 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
37. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε.
Πρέβεζας οικ. έτους 2021.
38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση
της πολιτιστικής εκδήλωσης «19th PREVEZA JAZZ FESTIVAL».
39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση
της αθλητικής εκδήλωσης «Τελικοί Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley Κ19 ΕφήβωνΝεανίδων».
40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση
της πολιτιστικής εκδήλωσης «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» στο Ωδείο της Νικόπολης.
41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Καθαρισμός τάφρου Σαγιάδας – Ασπροκκλησίου (παροχή υπηρεσιών)».
42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Σαρακήνικου (παροχή υπηρεσιών)».
43. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση βελτίωση στην οδό προς Ι.Μ. Στομίου ανάντη της Ε.Ο Ιωαννίνων
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Κονίτσης για την οδική ασφάλεια της Εθνικής οδού», αναδόχου Ντάφλη Γεωργίου του Ιωάννη,
μέχρι την 30-10-2021.
44. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
Τ.Κ. Κλειδωνιάς - Αετόπετρας του Δήμου Κόνιτσας», αναδόχου Ντάφλη Γεωργίου του Ιωάννη,
μέχρι την 31-10-2021.
45. Έγκριση διενέργειας 6μηνης πρακτικής άσκησης φοιτητή ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας
Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων.
Μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της,
δεδομένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ’ αυτών, συζητήθηκαν και λήφθηκαν
αποφάσεις για τα εξής θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης:
1.

Έγκριση του από 05-07-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-07-2021
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση οδού Ιωαννίνων – Κόνιτσας», προϋπολογισμού
€ 100.000,00 με ΦΠΑ.

2.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή διπλού
κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας στη συμβολή της με την Περιφερειακή
Οδό Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 2.354.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής
Διενέργειας.

3.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης και προστασία
πρανών του ποταμού Σαραντάπορου», αναδόχου εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.», μέχρι την 30-12-2021.

4.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Καθαρισμός – διευθέτηση της κοίτης του ποταμού Αώου και συντήρηση της
υδρομάστευσης για την περισυλλογή νερού άρδευσης του κάμπου της Κόνιτσας (παροχή
υπηρεσιών)».

5.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών οδικού ηλεκτροφωτισμού Α’
και Β’ τριμήνου 2021.

6.

Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,99%) του έργου της
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση οδικού δικτύου Ζωτικού Μπεστιάς», αναδόχου εταιρείας
«ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ».

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 Π.Ε. Ιωαννίνων
«Άμεση αποκατάσταση προσβάσεων και ζημιών από φθορών αγωγού επί της 2ης επαρχιακής
οδού», προϋπολογισμού € 62.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

8.

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης τμήματος της 41ης επαρχιακής οδού από Εικονίσματα
προς Βοβούσα», προϋπολογισμού € 50.080,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής
Διενέργειας.

9.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Εργασίες αποκατάστασης κατολισθήσεων και διαμόρφωσης πρανών και τάφρων απορροής
όμβριων οδικού δικτύου από Δροσοχώρι έως Προσήλιο (παροχή υπηρεσιών)».

10.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης αναφορικά με την
δημιουργία Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας».

11.

Έγκριση του Πρακτικού 2ο/05-07-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια
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φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της
Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2021 προϋπολογισμού € 18.600,00 με Φ.Π.Α. και
κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
12.

Απόφαση για την άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 113/2021 απόφασης του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (Α΄ Τμήμα Τριμελές).

13.

Ορισμός Τεχνικού Συμβούλου στο πλαίσιο δίκης, βάσει της αριθμ. 298/2020 απόφασης του
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

14.

Έγκριση του από 02-07-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-07-2021
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε.
Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου (σήμανση οριζόντια, κατακόρυφη –
ασφάλεια)», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.

15.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της ημέρας Μνήμης της Γυναίκας
της Πίνδου, των ηρώων Αξιωματικών Κων/νου Δαβάκη και Αλ. Διάκου και όλων των ηρώων του
1940, στην Περιφέρεια Ηπείρου.

16.

Έγκριση του από 06-07-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «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 κατακύρωση των αποτελεσμάτων της
διαπραγμάτευσης.

17.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη
διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «ΤΟΥΡΝΟΥΑ 3 ON 3 BASKET».

18.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Παροχή υπηρεσιών καταχώρησης στο
ΠΣΣΕΗΣ των στοιχείων των εγκεκριμένων επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στο
πλαίσιο των προσκλήσεων 44/2017, 58/2018, 60/2018,74/2018,77/2019,79/2019 και 80/2019
του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020».

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της από 25-06-2021 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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1056/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο
της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο
Έγκριση του από 25-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-062021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση παραλιακού τμήματος της Ε.Ο.
Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
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 αριθμ. 12/612/19-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:
Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση
παραλιακού τμήματος της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 200.000,00
με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων
της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 5874/16-04-2021 εισήγηση
της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ.
48995/5567/12-04-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.052.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 676 και αρ. πρωτ. 19697/1790/12-022021 (ΑΔΑ: ΨΦΘΓ7Λ9-ΒΡΘ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με
α/α 701 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας
Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και
Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος,
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/νσεων 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. 9791/25-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1468/25-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία
υποβάλλει προς έγκριση το από 25-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 25-06-2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ποσό προσφοράς 67.741,93 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή
έκπτωση 58,00%.
8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος,
αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του στη σχετική αριθμ. 12/612/19-04-2021 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής: «Συμφωνούμε στην εισήγηση με την παρατήρηση ότι
πρόκειται για αναγκαία αλλά αποσπασματική παρέμβαση. Η συντήρηση – βελτίωση του εθνικού
και επαρχιακού οδικού δικτύου, ευθύνης της Περιφέρειας Ηπείρου, πρέπει να γίνεται με
προγραμματισμό που θα επιτρέπει επεμβάσεις σε μεγαλύτερα τμήματα επί του οδοστρώματος. Η
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ακολουθητέα πρακτική της περιφερειακής Αρχής δεν είναι αποτελεσματική και στις περισσότερες
των περιπτώσεων οι παρεμβάσεις μας προσιδιάζουν με «μπαλώματα» και καταλήγουν σε
κακοτεχνίες που σε μικρό διάστημα θα χρειαστούν επιπρόσθετα έξοδα για επιδιόρθωση και λόγω
της πλημμελούς επίβλεψης. Η πρόταση μας είναι να υπάρξει προγραμματισμός για επεμβάσεις
βελτίωσης του οδοστρώματος μεγαλύτερου μήκους, άνω του χιλιομέτρου.»
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 25-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-06-2021
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. 180771 για την
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση παραλιακού τμήματος
της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των
πιστώσεων ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.052.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί
αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης
αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ποσό
προσφοράς 67.741,93 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 58,00%, όπως αναλύεται
κατωτέρω, ως εξής:
Ποσό Προσφοράς εργασιών:

49.912,80 €

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:

8.984,30 €

Σύνολο:

58.897,10 €

Απρόβλεπτα 15%:

8.834,57 €

Σύνολο:

67.731,67 €

Αναθεώρηση:

10,26 €

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:

67.741,93 €

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

Π ΡΑ Κ ΤΙ Κ O
Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου:
«Συντήρηση – βελτίωση παραλιακού τμήματος της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας»
προϋπολογισμού 200.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
Στα Ιωάννινα, στις 25-6-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1.

Τσιούμπος Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., πρόεδρος

2.

Αρκομάνης Ιωάννης, Αρχιτέκτων Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι./Π.Η., τακτικό μέλος

3.

Μπάσιου Άννα, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., τακτικό μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ.
12/612/19-4-2021 απόφαση

της

Οικονομικής Επιτροπής 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. 55674/6317/17-5-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008620723 2021-05-18 προκήρυξη
(Διακήρυξη ΑΔΑΜ: 21PROC008620989 2021-05-18).
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα
και τα τρία 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 180771.
Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά τέσσερις (4) φάκελοι προσφοράς ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Α/Α
1.
2.
3.
4.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.
ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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Στη

συνέχεια

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 προσφέροντες.
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και
αριθμητική αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει
της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου
ομαλότητας χρησιμοποιείται η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95
και 98 του ν.4412/2016.
Ακολούθως, όλες οι προσφορές καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας,
αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

1.

Α/Α
καταθ.
198959

ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2.

208503

ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.

80.645,16 €

50,00 %

3.

208028

ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.

87.096,78 €

46,00 %

4.

212007

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

97.935,48 €

43,00 %

Α/Α

Επωνυμία προσφέροντα

Ποσό προσφοράς προ
ΦΠΑ
67.741,93 €

Έκπτωση %
58,00 %

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 (στο εξής ΤΕΥΔ) και την εγγυητική
επιστολή του άρθρου 15 της διακήρυξης.
Η Επιτροπή έλεγξε τις υποβληθείσες τέσσερις (4) εγγυητικές επιστολές ΤΜΕΔΕ μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους.
Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων η Επιτροπή Διαγωνισμού καταρτίζει τον
κατωτέρω Πίνακα 3 των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ποσό
προσφοράς προ
ΦΠΑ
67.741,93 €

Α/Α

Α/Α
καταθ.

1.

198959

ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2.

208503

ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.

80.645,16 €

50,00 %

3.

208028

ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.

87.096,78 €

46,00 %

4.

212007

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

97.935,48 €

43,00 %

Επωνυμία προσφέροντα

Έκπτωση %
58,00 %

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του
έργου «Συντήρηση – βελτίωση παραλιακού τμήματος της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας»
προϋπολογισμού 200.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), στην διαγωνιζόμενη εργοληπτική
επιχείρηση «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία είναι προσωρινός μειοδότης σύμφωνα
με τον Πίνακα 3, με ποσό προσφοράς 67.741,93 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση
58,00 %. Αναλυτικά:
Ποσό Προσφοράς εργασιών:

49.912,80 €

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:

8.984,30 €

Σύνολο:

58.897,10 €

Απρόβλεπτα 15%:

8.834,57 €

Σύνολο:

67.731,67 €

Αναθεώρηση:

10,26 €

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:

67.741,93 €

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή
ως κατωτέρω.
Ιωάννινα, 25 Ιουνίου 2021
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η πρόεδρος

Τα μέλη

Δημήτριος Τσιούμπος

Ιωάννης Αρκομάνης

Άννα Μπάσιου
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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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1057/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο
της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 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 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
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας»,
προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), 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 αριθμ. 12/613/19-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:
Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - βελτίωση
Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως
αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 5875/16-04-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα
με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 48997/5568/16-04-2021 απόφαση
έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και με
δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.053.01 του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, σύμφωνα με
την με α/α 677 και αρ. πρωτ. 19699/1791/12-02-2021 (ΑΔΑ:ΩΜΤ47Λ9-ΗΜ2) απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 702 στο βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου και
Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος,
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/νσεων 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. 9502/22-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1469/25-06-2021 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
«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με ποσό προσφοράς 41.935,48 €
χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 48,00%.
8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος,
αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του στη σχετική αριθμ. 12/613/19-04-2021 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής: «Συμφωνούμε στην εισήγηση με την παρατήρηση ότι
πρόκειται για αναγκαία αλλά αποσπασματική παρέμβαση. Η συντήρηση – βελτίωση του εθνικού
και επαρχιακού οδικού δικτύου, ευθύνης της Περιφέρειας Ηπείρου, πρέπει να γίνεται με
προγραμματισμό που θα επιτρέπει επεμβάσεις σε μεγαλύτερα τμήματα επί του οδοστρώματος. Η
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ακολουθητέα πρακτική της περιφερειακής Αρχής δεν είναι αποτελεσματική και στις περισσότερες
των περιπτώσεων οι παρεμβάσεις μας προσιδιάζουν με «μπαλώματα» και καταλήγουν σε
κακοτεχνίες που σε μικρό διάστημα θα χρειαστούν επιπρόσθετα έξοδα για επιδιόρθωση και λόγω
της πλημμελούς επίβλεψης. Η πρόταση μας είναι να υπάρξει προγραμματισμός για επεμβάσεις
βελτίωσης του οδοστρώματος μεγαλύτερου μήκους, άνω του χιλιομέτρου. Στην περίπτωση δε των
Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας και Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας χρειάζεται επανακατασκευή σε όλο το
μήκος, επιλέγοντας 10-15 χιλιόμετρα ανά έτος, ώστε μέσα σε μια αυτοδιοικητική θητεία να
ολοκληρωθεί το έργο ανακατασκευής τους.».
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. 180766 για την
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων –
Άρτας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ
071.9771.01.053.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους
2021, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο
μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός
φορέας «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με ποσό προσφοράς 41.935,48
€ χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 48,00%.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΈΡΓΟ: Συντήρηση-βελτίωση Ε.Ο. ΙωαννίνωνΆρτας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.000,00 €

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚO (1

ο

)

Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του
έργου:
«Συντήρηση-βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας » προϋπολογισμού 100.000,00 € (με
αναθεώρηση και ΦΠΑ)
Στα Ιωάννινα, στις 18 - 06 -2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1. Αλεξίου Καλλιόπη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./ Π.Η., Πρόεδρος
2. Αρκομάνης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι., μέλος
3. Μπάσιου Άννα, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./ Π.Η., μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 12/613/19-04-2021 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. 55673/6316/17-05-2021 (ΑΔΑΜ:
21REQ008619073 2021-05-18, ΑΔΑ: Ω3ΖΟ7Λ9-ΣΗ6) προκήρυξη της με αριθμό (ΑΔΑΜ:
21PROC008619496 2021-05-18) 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 180766.
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

Επωνυμία Προσφέροντα

Χρόνος Υποβολής Προσφοράς

1

ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε

11/06/2021 09:26:08

2

ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

13/06/2021 21:36:41

3

ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

14/06/2021 09:57:49

4

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.

14/06/2021 13:42:08

5

14/06/2021 13:43:36

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.
Όλες οι προσφορές καταχωρήθηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη
μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας ΙΙ).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α
1

Ποσό προ
ΦΠΑ
41.935,48

Ποσοστό
48,00 %

ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

44.354,84

45,00 %

45.161,29

44,00 %

198237

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.

45.967,73

43,00 %

197773

ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε

54.032,25

33,00 %

Α/Α καταθ.
198541

Επωνυμία Προσφέροντα
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

2

198446

3

198234

4
5

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.)
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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.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Α/Α
1

Ποσό προ
ΦΠΑ
41.935,48

Ποσοστό
48,00 %

ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

44.354,84

45,00 %

45.161,29

44,00 %

198237

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.

45.967,73

43,00 %

197773

ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε

54.032,25

33,00 %

Α/Α καταθ.
198541

Επωνυμία Προσφέροντα
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

2

198446

3

198234

4
5

Κατόπιν των ανωτέρω και σε εφαρμογή του άρθρου 4.1 η της διακήρυξης, η Επιτροπή
Διαγωνισμού ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ την ανάθεση της σύμβασης του έργου, «Συντήρηση-βελτίωση
Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας» προϋπολογισμού 80.645,16 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) στον πρώτο
μειοδότη σύμφωνα με τον πίνακα ΙΙΙ, τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με προσφορά 41.935,48 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) και μέση
τεκμαρτή έκπτωση σαράντα οχτώ τοις εκατό (48,00 %).
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται σε τετραπλούν (4) από την Επιτροπή
Διαγωνισμού και υποβάλλεται ως ηλεκτρονικό αρχείο στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Ιωάννινα,

18 Ιουνίου 2021

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η πρόεδρος
Καλλιόπη Αλεξίου

Τα μέλη

Ιωάννης Αρκομάνης

Άννα Μπάσιου
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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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1058/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο
της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση του από 25-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-06-2021
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας»,
προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
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 αριθμ. 12/611/19-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:
Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση
Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου
και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 5667/14-04-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 48991/5566/12-04-2021
απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Ηπείρου, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.051.01
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, σύμφωνα
με την με α/α 674 και αρ. πρωτ. 19694/1789/12-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΟΒ77Λ9-ΩΥΑ) απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 700 στο βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου και
Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος,
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/νσεων 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. 9831/28-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1474/28-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία
υποβάλλει προς έγκριση το από 25-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 25-06-2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση
«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ», με ποσό προσφοράς 37.903,24 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση
τεκμαρτή έκπτωση 53,00%.
8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος,
αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του στη σχετική αριθμ. 12/611/19-04-2021 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής: «Συμφωνούμε στην εισήγηση με την παρατήρηση ότι
πρόκειται για αναγκαία αλλά αποσπασματική παρέμβαση. Η συντήρηση – βελτίωση του εθνικού
και επαρχιακού οδικού δικτύου, ευθύνης της Περιφέρειας Ηπείρου, πρέπει να γίνεται με
προγραμματισμό που θα επιτρέπει επεμβάσεις σε μεγαλύτερα τμήματα επί του οδοστρώματος. Η
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ακολουθητέα πρακτική της περιφερειακής Αρχής δεν είναι αποτελεσματική και στις περισσότερες
των περιπτώσεων οι παρεμβάσεις μας προσιδιάζουν με «μπαλώματα» και καταλήγουν σε
κακοτεχνίες που σε μικρό διάστημα θα χρειαστούν επιπρόσθετα έξοδα για επιδιόρθωση και λόγω
της πλημμελούς επίβλεψης. Η πρόταση μας είναι να υπάρξει προγραμματισμός για επεμβάσεις
βελτίωσης του οδοστρώματος μεγαλύτερου μήκους, άνω του χιλιομέτρου. Στην περίπτωση δε των
Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας και Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας χρειάζεται επανακατασκευή σε όλο το
μήκος, επιλέγοντας 10-15 χιλιόμετρα ανά έτος, ώστε μέσα σε μια αυτοδιοικητική θητεία να
ολοκληρωθεί το έργο ανακατασκευής τους.».
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 25-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-06-2021
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. 180772 για την
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων –
Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ
071.9771.01.051.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους
2021, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο
μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός
φορέας «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ», με ποσό προσφοράς 37.903,24 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση
τεκμαρτή έκπτωση 53,00%.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΈΡΓΟ: Συντήρηση - βελτίωση ΕΟ ΙωαννίνωνΗγουμενίτσας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.000,00 €

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚO (1

ο

)

Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του
έργου:
«Συντήρηση-βελτίωση ΕΟ Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 100.000,00€ (με
αναθεώρηση και ΦΠΑ)
Στα Ιωάννινα, στις 25-06-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.οι υπογράφοντες:
1. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι.,Πρόεδρος
2. Μπλιθικιώτη Μαρινέλα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., μέλος
3. Αθανασιος Νάκας, Ηλεκ/γος Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε./ Π.Η., μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ.12/611/19-04-2021 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. 55677/6318/20-05-2021 (ΑΔΑΜ:
21PROC008632680 2021-05-20, ΑΔΑ: 6ΔΧΛ7Λ9-ΠΔ8) προκήρυξη της με αριθμό (ΑΔΑΜ:
21PROC008632972 2021-05-20) 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 180772.
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Διαπιστώθηκε ότι υπέβαλλαν προσφορές ηλεκτρονικά, τέσσερεις(4)οικονομικοί φορείς
σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα Ι:
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Α/Α
1
2

Α/Α καταθ.
212016
202986

3

208550

4

208599

Επωνυμία Προσφέροντα
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ
ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Ο.Ε.
ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

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.
212016

Επωνυμία Προσφέροντα
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ

2
3

202986
208550

4

208599

ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.
ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ποσό προ
ΦΠΑ
37.903,24

Ποσοστό
53,00 %

43.548,39
44.354,84

46,00 %
45,00 %

44.354,84

45,00 %

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.
212016

Επωνυμία Προσφέροντα
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ

2
3

202986
208550

4

208599

ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.
ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ποσό προ
ΦΠΑ
37.903,24

Ποσοστό
53,00 %

43.548,39
44.354,84

46,00 %
45,00 %

44.354,84

45,00 %

Κατόπιν των ανωτέρω και σε εφαρμογή του άρθρου 4.1 η της διακήρυξης, η Επιτροπή
Διαγωνισμού ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ την ανάθεση της σύμβασης του έργου «Συντήρηση-βελτίωση ΕΟ
Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α) στον πρώτο
μειοδότη σύμφωνα με τον πίνακα ΙΙΙ, τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία
«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με προσφορά 37.903,24 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) και μέση τεκμαρτή
έκπτωση πενήντα τρία τοις εκατό (53,00 %).
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται εις τριπλούν (3) από την Επιτροπή
Διαγωνισμού και υποβάλλεται ως ηλεκτρονικό αρχείο στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Ιωάννινα, 25 Ιουνίου 2021

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο πρόεδρος

Λάμπρος Κιτσαράς

Τα μέλη

Μαρινέλα Μπλιθικιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1059/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο
της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση του από 29-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-06-2021
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση οδού Ιωαννίνων – Κακαβιάς»,
προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), 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
-26-

ΑΔΑ: Ω56Η7Λ9-ΣΕΖ

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.
9. Την αριθμ. 14/715/13-05-2021 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 Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση
οδού Ιωαννίνων – Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως
αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 7002/11-05-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα
με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 62141/7000/11-05-2021 απόφαση
έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και με
δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071. 9771.01.055.01 του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, σύμφωνα με
την με α/α 680 και αρ. πρωτ. 19702/1793/12-02-2021 (ΑΔΑ: 92ΝΝ7Λ9-17Ι) απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 704 στο βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου και
Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος,
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και
ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
10. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9872/29-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1490/30-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία
υποβάλλει προς έγκριση το από 29-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 25-06-2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)», με προσφορά τριάντα
επτά χιλιάδες εννιακόσια τρία ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (37.903,23 €), χωρίς Φ.Π.Α. και
έκπτωση πενήντα τρία τοις εκατό (53,00 %).
11. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος,
αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του στη σχετική αριθμ. 14/715/13-05-2021 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής: «Συμφωνούμε στην εισήγηση με την παρατήρηση ότι
πρόκειται για αναγκαία αλλά αποσπασματική παρέμβαση. Η συντήρηση – βελτίωση του εθνικού
και επαρχιακού οδικού δικτύου, ευθύνης της Περιφέρειας Ηπείρου, πρέπει να γίνεται με
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προγραμματισμό που θα επιτρέπει επεμβάσεις σε μεγαλύτερα τμήματα επί του οδοστρώματος. Η
ακολουθητέα πρακτική της περιφερειακής Αρχής δεν είναι αποτελεσματική και στις περισσότερες
των περιπτώσεων οι παρεμβάσεις μας προσιδιάζουν με «μπαλώματα» και καταλήγουν σε
κακοτεχνίες που σε μικρό διάστημα θα χρειαστούν επιπρόσθετα έξοδα για επιδιόρθωση και λόγω
της πλημμελούς επίβλεψης. Η πρόταση μας είναι να υπάρξει προγραμματισμός για επεμβάσεις
βελτίωσης του οδοστρώματος μεγαλύτερου μήκους, τουλάχιστον άνω του χιλιομέτρου.».
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 29-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-06-2021
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. 180773 για την
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση οδού Ιωαννίνων –
Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ
071. 9771.01.055.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους
2021, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο
μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός
φορέας «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)»,
με προσφορά τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσια τρία ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (37.903,23 €),
χωρίς Φ.Π.Α. και έκπτωση πενήντα τρία τοις εκατό (53,00 %).
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«Συντήρηση – βελτίωση οδού Ιωαννίνων - Κακαβιάς»
Προϋπολογισμού 100.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)
Στα Ιωάννινα, την 25η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1. Βιολέττα Τζανίδη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Η πρόεδρος
2. Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Η., τακ. μέλος
3. Αγνή Κερομύτη, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι., , τακ. μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αρ.
14/715/13-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου περί συγκρότησης
επιτροπής του ανωτέρω διαγωνισμού 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.
71273/7894/25-05-2021 διακήρυξη (21PROC008655026 2021-05-25).
Η Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού έχει «παραλάβει» τον φάκελο του διαγωνισμού από τον
Χειριστή της Αναθέτουσας αρχής και έχοντας αφαιρέσει αυτόν από τον πίνακα των χρηστών που
έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του εν λόγω διαγωνισμού, διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, 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 180773.
Από την Επιτροπή διαπιστώθηκε ότι:


υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά τέσσερις (4) φάκελοι προσφοράς (ως ΠΙΝΑΚΑΣ 1 που ακολουθεί)
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οι προσφορές αυτές είναι σφραγισμένες, ήτοι τα πεδία στις στήλες «Προσφορά» και «Σύνολο
προσφοράς» έχουν την τιμή «Σφραγισμένες προσφορές».



έχει κοινοποιηθεί στους προσφέροντες ο σχετικός κατάλογος συμμετεχόντων, όπως αυτός
παράχθηκε από το Υποσύστημα (ως ΠΙΝΑΚΑΣ 1 που ακολουθεί).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη, με τη χρήση των διατιθέμενων προσωπικών κωδικών, σε
ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου
«Οικονομική Προσφορά» για κάθε διαγωνιζόμενο.
Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα ηλεκτρονικού διαγωνισμού», αναρτήθηκε από την Επιτροπή
Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας (((ΠΙΝΑΚΑΣ 2, κατωτέρω), προκειμένου να λάβουν
γνώση οι προσφέροντες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
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Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και
αριθμητική αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει
της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου
ομαλότητας χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα
95 και 98 του ν.4412/2016.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά
μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης, ήτοι το
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και την εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 15
της διακήρυξης.
Σύμφωνα με το άρθρο 3.5 της διακήρυξης, «εντός τριών εργάσιμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα
στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή».
Όπως επισημαίνεται στην διακήρυξη, η εν λόγω υποχρέωση (σ.σ. υποβολής σε έντυπη μορφή της
εγγυητικής επιστολής δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε) και στην συγκεκριμένη περίπτωση, αφορά μία (1) εκ των τεσσάρων εγγυητικών
επιστολών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά.
Στην Επιτροπή Διαγωνισμού παραδόθηκε από την ΔΤΕΠH, πριν την έναρξη της διαδικασίας,
ο εξής ενσφράγιστος και πρωτοκολλημένος φυσικός φάκελος οικονομικού φορέα:
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1

ΑΡ. ΠΡΩΤ.
91379/9690

ΗΜΕΡΟΜ.
23-06-2021

O ανωτέρω αρ. πρωτ.91379/9690/23-06-2021 σφραγισμένος φάκελος της διαγωνιζόμενης
εργοληπτικής επιχείρησης ανοίχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού και ευρέθηκε η - αντίστοιχη
της ηλεκτρονικά υποβληθείσας - πρωτότυπη εγγυητική επιστολή, η οποία, όπως διαπιστώθηκε από
την Επιτροπή, υποβλήθηκε εμπρόθεσμα κατά τα ανωτέρω, ήτοι εντός τριών (3) εργασίμων ημερών
από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ της διακήρυξης η Επιτροπή, πριν την ολοκλήρωση
του πρακτικού της οφείλει να επικοινωνήσει με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Για την μία εγγυητική
επιστολή, για την οποία δεν μπορεί να γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος εγκυρότητας, αποφάσισε, να σταλεί,
με μέριμνα της Προέδρου, σχετικό έγγραφο από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Ηπείρου στην φερόμενη ως εκδούσα αυτή, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου.
Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή Διαγωνισμού διέκοψε την συνεδρίαση, η οποία θα συνεχιστεί,
κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου της, μετά την επιβεβαίωση γνησιότητας όλων εγγυητικών
επιστολών.
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Την 29η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε
συνεδρίαση, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της προέδρου, προκειμένου να ολοκληρώσει το Πρακτικό
της. Η Επιτροπή έλεγξε:
α) την από 28-06-2021 (αριθμ. πρωτ. 94244/9872/28-06-2021 Δ.Τ.Ε.Π.Η.) επιστολή της
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, με την οποία, ως απάντηση στο αρ. πρωτ.
91379/9690/25-06-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Η. βεβαιώνεται η γνησιότητα της εγγυητικής επιστολής
της εταιρίας ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κατόπιν αυτών, η Ε.Δ. καταλήγει πως όλες οι υποβληθείσες προσφορές είναι παραδεκτές και
καταρτίζει τον κατωτέρω ΠΙΝΑΚΑ 3, παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ
ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάδειξη του
διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(δ.τ. ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», ο οποίος είναι πρώτος στην σειρά μειοδοσίας παραδεκτών
προσφορών, σύμφωνα με τον Πίνακα 3, ως προσωρινού μειοδότη για την ανάθεση του έργου
«Συντήρηση – βελτίωση οδού Ιωαννίνων - Κακαβιάς » προϋπολογισμού 100.000,00 € (με Φ.Π.Α.
24%), με προσφορά τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσια τρία ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (37.903,23
€), χωρίς τον Φ.Π.Α. και έκπτωση πενήντα τρία τοις εκατό ( 53,00 %).
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως
κατωτέρω.
Ιωάννινα, 29 -06 - 2021
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.
Βιολέττα Τζανίδη
2.
Γεώργιος Σιώμος
3.
Αγνή Κερομύτη
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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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1060/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο της
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση του από 24-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Άμεση αποκατάσταση 41ης επαρχιακής οδού από Παλαιοχωρίου Συρράκου έως Προσήλιο»,
προϋπολογισμού 186.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της
διαπραγμάτευσης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), 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.
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/872/27-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεση αποκατάσταση 41ης επαρχιακής οδού από
Παλαιοχωρίου Συρράκου έως Προσήλιο», προϋπολογισμού 186.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την
μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ.
72430/7977/27-05-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η
δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030
Ηπείρου με Κ.Α 2017ΕΠ03000004 και τίτλο «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Συρράκο,
Καλαρρύτες στη θέση Μαυρολάγκαδο» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της
κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που
δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ.
πρωτ. 8057/27-05-2021 εισήγηση της υπηρεσίας. Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221
του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36),
τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου
του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου
και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 9248/28-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1475/28-062021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για
έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του
θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα
«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με ποσό προσφοράς 132.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό
έκπτωσης 12,00 %.
7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και
στη σχετική αριθμ. 11/550/09-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τοποθετήθηκε ως εξής:
«Έχουμε εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία μας για την εκτέλεση έργων με προσφυγή στη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016. Εκτιμούμε ότι το
συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε να είχε προγραμματισθεί, όμως συμφωνούμε λόγω της σοβαρότητας
και του επείγοντος της εκτέλεσής του».
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 24-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που
διενεργήθηκε στις 10-06-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του
Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 77636/8472/03-06-2021 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας
ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 16/872/27-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση 41ης επαρχιακής οδού από
Παλαιοχωρίου Συρράκου έως Προσήλιο», προϋπολογισμού 186.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2017ΕΠ03000004 και τίτλο «Αποκατάσταση
επαρχιακής οδού προς Συρράκο, Καλαρρύτες στη θέση Μαυρολάγκαδο»,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των
φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης, ήτοι των
υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΤΡΙΠΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», β) «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.»
και γ) «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση
του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής,
προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην
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καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της προσφοράς
εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.
Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα
«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του
έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των
δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της
σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με ποσό προσφοράς 132.000,00 € χωρίς
Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 12,00 %.
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης





Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση 41ης επαρχιακής οδού από Παλαιοχωρίου Συρράκου
έως Προσήλιο», προϋπολογισμού 186.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ
030 Ηπείρου με Κ.Α 2017ΕΠ03000004 και τίτλο «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Συρράκο,
Καλαρρύτες στη θέση Μαυρολάγκαδο», στον οικονομικό φορέα «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με ποσό
προσφοράς 132.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 12,00 % και
Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ
Α.Τ.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των
132.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2017ΕΠ03000004 και τίτλο «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Συρράκο,
Καλαρρύτες στη θέση Μαυρολάγκαδο».

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν. 4412/2016, με αντικείμενο την ανάθεση
υλοποίησης του υποέργου: « Άμεση αποκατάσταση 41ης επαρχιακής οδού από
Παλαιοχωρίου Συρράκου έως Προσήλιο» της ΣΑΕΠ
030 Ηπείρου με Κ.Α
2017ΕΠ03000004, προϋπολογισμού 186.000,00 € (με ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης τη
χαμηλότερη τιμή.
Στα Ιωάννινα, στις 10 Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. (μισή ώρα
πριν την ώρα αποσφράγισης οι υπογράφοντες:
1. Καλλιόπη Αλεξίου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.Η, Πρόεδρος
2. Ασπασία Γογολου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.Η, , Τακτικό Μέλος
3. Άννα Μπασιου, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.ΕΗ., Τακτικό
Μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας σύμφωνα με
την με αρ 16/872/27-5-2021 (ΑΔΑ: ΩΥ9Υ7Λ9-Υ2Ξ) απόφαση της Ο.Ε/ Π. Ηπείρου
έχοντας υπ’ όψη:
α) την αριθ. 16/872/27-5-2021 (ΑΔΑ: ΩΥ9Υ7Λ9-Υ2Ξ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία
της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.
2γ του Ν. 4412/2016, για την εκτέλεση του υποέργου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
της Π.Ηπείρου « Άμεση αποκατάσταση 41ης επαρχιακής οδού από Παλαιοχωρίου
Συρράκου έως Προσήλιο » προϋπολογισμού 186.000,00 € (με Φ.Π.Α.),σύμφωνα με την
μελέτη του έργου που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 72430/7977/27-5-2021 απόφαση της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ηπείρου και β) έγινε η συγκρότηση της Ε.Δ
β) την με αρ. πρωτ. 77636/8472/3-6-2021 Πρόσκληση του Περιφερειάρχη Ηπείρου σε
διαδικασία διαπραγμάτευσης με την διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/16, με την
οποία προσκλήθηκαν τρεις (3) οικονομικοί φορείς.
συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε στη διεξαγωγή της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Μετά την επέλευση της ώρας 10:00, η πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της παραλαβής, όπου
και παρουσιάστηκαν αυτοπροσώπως και επέδωσαν προσφορές 3 οικονομικοί φορείς.
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Οι φάκελοι των προσφορών αριθμήθηκαν, μονογράφησαν από την Ε.Δ και
καταχωρήθηκαν στον παρακάτω πίνακα 1

Α/Α
1
2
3

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Επωνυμία προσφέροντα
ΤΡΙΠΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε
ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

Σύμφωνα με την πρωτ. 77636/8472/3-6-2021 οικεία πρόσκληση κάθε φάκελος
προσφοράς συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, φάκελο
δικαιολογητικών και φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι
δικαιολογητικών και μονογράφηκαν τα δικαιολογητικά από την Επιτροπή
Διαγωνισμού. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε σε δημόσια συνεδρίαση τις
οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους
για κάθε συμμετέχοντα. Ακολούθησε έλεγχος της αριθμητικής και ολόγραφης
αναγραφής των ενιαίων ποσοστών έκπτωσης , συμπληρωθήκαν με κόκκινο μελάνι και
όλες οι προσφορές καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας
από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2 ).
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ –
Α/Α
1
2
3

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Επωνυμία προσφέροντα
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε
ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
ΤΡΙΠΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε

ΚΑΤΑ

ΣΕΙΡΑ

Έκπτωση
(%)
12%
10%
6%

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού προηγουμένως ζήτησε από τους
συμμετέχοντες την υποβολή τυχόν βελτιωμένων προσφορών όπου δηλώθηκε ότι
εμμένουν στην αρχική τους προσφορά, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και
ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά
περιγράφονται στην με αρ. πρωτ. 77636/8472/3-6-2021 οικεία πρόσκληση της Δ/νσης
Τεχν. Έργων Π. Ηπείρου. Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση ο φάκελος
δικαιολογητικών συμμετοχής πρέπει να περιέχει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του
Ν. 4412/2016. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε η ορθή
συμπλήρωσή τους.
Στη συνέχεια η Ε.Δ κατέγραψε τις προσφορές των διαγωνιζομένων που κρίθηκαν
παραδεκτές κατά σειρά μειοδοσίας στον κατωτέρω πίνακα 3.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ
ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Σειρά
Επωνυμία Οικονομικού Φορέα Ποσό
Έκπτωση
κατάταξης
Εργοληπτικής Επιχείρησης
προσφοράς
%
μειοδότη
χωρίς
Φ.Π.Α.
1ος

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε

132.000,00 €

12,00%

2ος

ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

135.000,00 €

10,00%

141.000,00 €

6,00%

3ος

ΤΡΙΠΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε

Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε την συνέχιση της
συνεδρίασης άμεσα, μετά την υποβολή από τον πρώτο μειοδότη, ο οποίος κλήθηκε
προς τούτο με την με αρ πρωτ 83511/8965/10-6-2021 έγγραφο της ΔΤΕ/ΠΗ, των
επικαιροποιημένων και σε ισχύ δικαιολογητικών που απαιτούνται ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 και των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 & 76 του Ν. 4412/2016.
Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία, οπότε και στην κατοχή
της Επιτροπής Διαγωνισμού περιήλθαν τα επικαιροποιημένα και σε ισχύ
δικαιολογητικά του πρώτου μειοδότη, τα οποία υποβλήθηκαν με την από 15-6-2021 αριθ. πρωτ. 86697/9248- αίτηση του, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε κλειστή
συνεδρίαση στις 24 -6-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. Η Επιτροπή αφού
ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, διαπίστωσε ότι:
1. Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα
2. Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους
της πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της
σύμβασης του έργου: «Άμεση αποκατάσταση 41ης επαρχιακής οδού από
Παλαιοχωρίου Συρράκου έως Προσήλιο» προϋπολογισμού 186.000,00 € (με Φ.Π.Α.),
στον οικονομικό φορέα ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε που προσέφερε την μεγαλύτερη
έκπτωση, με προσφορά: εκατό τριάντα δυο χιλιάδες ευρώ «132.000,00 €» (χωρίς τον
Φ.Π.Α.) και ποσοστό έκπτωσης (12,00 %).
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την
Επιτροπή ως κατωτέρω.
Ιωάννινα, 24 Ιουνίου 2021
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η πρόεδρος
Τα μέλη
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΛΕΞΙΟΥ

ΑΣΠΑΣΙΑ ΓΟΓΟΛΟΥ
ΑΝΝΑ ΜΠΑΣΙΟΥ
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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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1061/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο της
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 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 του από 01-07-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Πληκατίου», προϋπολογισμού € 111.600,00 με ΦΠΑ και
κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), 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. 12/638/19-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Πληκατίου»,
προϋπολογισμού € 111.600,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε,
ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 51494/5870/16-04-2021 απόφαση έγκρισης
συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης,
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»
για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που
προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών,
και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 51513/5877/16-04-2021 εισήγηση
της υπηρεσίας. Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελής Επιτροπή
Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή
του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη
από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και ορίστηκαν τα μέλη της
ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 9903/01-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1510/01-072021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για
έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του
θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα
«ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ», με προσφορά εβδομήντα εννιά χιλιάδες εκατόν εβδομήντα οκτώ ευρώ και
δεκαπέντε λεπτά 79.178,15 € (με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση
12,02%.
7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος,
αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του στη σχετική αριθμ. 12/638/19-04-2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, ως εξής: «Έχουμε εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία μας για την εκτέλεση έργων με
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016. Εκτιμούμε
ότι το συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε να είχε προγραμματισθεί, όμως συμφωνούμε λόγω της
σοβαρότητας και του επείγοντος της εκτέλεσής του».
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 01-07-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που
διενεργήθηκε στις 29-06-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του
Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 55613/6298/14-06-2021 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας
ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 12/638/19-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Πληκατίου»,
προϋπολογισμού € 111.600,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των
φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης, ήτοι των
υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», β)
«ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ» και γ) «Α & Π ΛΑΜΠΡΗΣ ΟΕ» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο
και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών
συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και
στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της προσφοράς
εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.
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Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα
«ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ», ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του
έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των
δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της
σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ», με προσφορά εβδομήντα εννιά χιλιάδες
εκατόν εβδομήντα οκτώ ευρώ και δεκαπέντε λεπτά 79.178,15 € (με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και
μέση τεκμαρτή έκπτωση 12,02%.
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης





Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Πληκατίου», προϋπολογισμού €
111.600,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου
Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ», με προσφορά εβδομήντα εννιά
χιλιάδες εκατόν εβδομήντα οκτώ ευρώ και δεκαπέντε λεπτά 79.178,15 € (με αναθεώρηση, χωρίς τον
Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση 12,02% και
Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ»
και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 79.178,15 €
(με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου».

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν. 4412/2016, με αντικείμενο την
ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Πληκατίου»,
προϋπολογισμού 111.600,00 € (με ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.
Στα Ιωάννινα, στις 29 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. (μισή ώρα πριν την
ώρα αποσφράγισης οι υπογράφοντες:
1.

Μαρία Τσέτσου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., πρόεδρος

2.

Άννα Μπάσιου, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος

3.

Νικόλαος Κολιός, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας και έχοντας υπ’ όψη:
α) την υπ. αρίθμ. 12/638/19-04-2021 (ΑΔΑ: Ω3ΖΟ7Λ9-ΣΗ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Πληκατίου», προϋπολογισμού 111.600,00
€ (με ΦΠΑ), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε
με την αριθμ. πρωτ. 51494/5870/16-04-2021 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Ηπείρου και
β) την με

αρ. πρωτ. 55613/6298/14-06-2021 πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με την

διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/16, της Δ.Τ.Ε.Π.Η., με την οποία προσκλήθηκαν τρεις (3)
οικονομικοί φορείς,
συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε στη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης,
σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μετά την επέλευση της ώρας 10:00, η πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της
παραλαβής, κατόπιν σχετικής προειδοποίησης λίγων λεπτών της ώρας και μέχρι την λήξη της παραλαβής
δεν είχε κατατεθεί κανένας φάκελος προσφοράς στην επιτροπή. Στη συνέχεια, η πρόεδρος επικοινώνησε
με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου, για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί προσφορές για την αρ. πρωτ.
55613/6298/14-06-2021 πρόσκληση και έλαβε καταφατική απάντηση, οπότε η Επιτροπή παρέλαβε τρεις
(3) φακέλους προσφοράς, οι οποίοι όπως διαπιστώθηκε από την Επιτροπή είχαν κατατεθεί στο
πρωτόκολλο εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την αναγραφόμενη στον φάκελο ημέρα και ώρα άφιξης, για να
τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
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Οι προσφορές που παραλήφθηκαν καταχωρίστηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1, και όλοι οι φάκελοι
αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Α/Α

Αρ. πρωτ. / ημ/νία

Επωνυμία προσφέροντα

1
2

94436/9881/29-06-2021
94476/9885/29-06-2021

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ

3

94482/9886/29-06-2021

Α & Π ΛΑΜΠΡΗΣ ΟΕ

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 55613/6298/14-06-2021 πρόσκληση, κάθε φάκελος προσφοράς
(προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, φάκελο δικαιολογητικών και
φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών και μονογράφηκαν τα
δικαιολογητικά σε κάθε σελίδα από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε
τις οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε
συμμετέχοντα. Ακολούθησε έλεγχος της αριθμητικής και ολόγραφης αναγραφής των ενιαίων ποσοστών
έκπτωσης. Ακολούθως, όλες οι προσφορές καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας,
αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α

Επωνυμία προσφέροντα

Έκπτωση
(%)

1

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ

12,02

2

Α & Π ΛΑΜΠΡΗΣ ΟΕ

9,45

3

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ

3

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά
μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά περιγράφονται στην με αρ. πρωτ.
55613/6298/14-06-2021 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχν. Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Σύμφωνα με την
ανωτέρω πρόσκληση ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής πρέπει να περιέχει το ΤΕΥΔ ως
προκαταρκτική απόδειξη ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/16.
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών δεν εντοπίστηκαν ελλείψεις και ως εκ τούτου κατάρτισε τον
κατωτέρω Πίνακα 3 με τις παραδεκτές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α

Επωνυμία προσφέροντα

Έκπτωση
(%)

1

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ

12,02

2

Α & Π ΛΑΜΠΡΗΣ ΟΕ

9,45

3

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ

3
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Στη συνέχεια η υπηρεσία κάλεσε με το αρ. πρωτ. 94476/9885/29-06-2021 έγγραφό της, τον προσωρινό
μειοδότη ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής των άρθρων 75 και 76 του Ν. 4412/2016, σε έντυπη μορφή, σε σφραγισμένο φάκελο, στην
Αναθέτουσα αρχή.
Την 1η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθαμε σε συνέχιση της
συνεδρίασης προκειμένου να γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΗ
94807/9903/29-06-2021) από τον προσωρινό μειοδότη ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ.
Η Επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, διαπίστωσε ότι:
 Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα
 Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα τα δηλωθέντα στοιχεία στο ΤΕΥΔ,
καθώς και με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και της αρ. πρωτ. 55613/6298/14-06-2021
Πρόσκλησης
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου,
«Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Πληκατίου», προϋπολογισμού 111.600,00 € (με ΦΠΑ),
στον οικονομικό φορέα ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ, με προσφορά εβδομήντα εννιά χιλιάδες εκατόν
εβδομήντα οκτώ ευρώ και δεκαπέντε λεπτά 79.178,15 € (με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και
μέση τεκμαρτή έκπτωση 12,02%.
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.

Ιωάννινα, 1 Ιουλίου 2021
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η πρόεδρος

Τα μέλη
Άννα Μπάσιου

Μαρία Τσέτσου
Νικόλαος Κολιός
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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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1062/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο της
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 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 του από 02-07-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Ματσούκι», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ
και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), 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. 14/717/13-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς
Ματσούκι», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 61811/6969/11-05-2021
απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕ 055 του Υπουργείου Εσωτερικών
με Κ.Α. 2003ΣΕ05500005 και τίτλο «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για πρόγραμμα πρόληψης και
αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α’ και β’
βαθμού της χώρας» 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. 61812/6970/1105-2021 εισήγηση της υπηρεσίας. Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελής
Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος,
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και
ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 10096/02-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1524/05-072021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για
έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του
θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα
«ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ», με προσφορά σαράντα εννιά χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και
σαράντα δύο λεπτά 49.677,42 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.) και ποσοστό έκπτωσης 12,00 %.
7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος,
αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του στη σχετική αριθμ. 14/717/13-05-2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, ως εξής: «Έχουμε εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία μας για την εκτέλεση έργων με
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016. Εκτιμούμε
ότι το συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε να είχε προγραμματισθεί, όμως συμφωνούμε λόγω της
σοβαρότητας και του επείγοντος της εκτέλεσής του».
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 02-07-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που
διενεργήθηκε στις 01-07-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του
Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 68051/7606/14-06-2021 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας
ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 14/717/13-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς
Ματσούκι», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕ 055 του
Υπουργείου Εσωτερικών με Κ.Α. 2003ΣΕ05500005 και τίτλο «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για πρόγραμμα
πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α’
και β’ βαθμού της χώρας»,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των
φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης, ήτοι των
υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», β) «Α &
Π ΛΑΜΠΡΗΣ ΟΕ» και γ) «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και
διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών
συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και
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στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της προσφοράς
εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.
Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα
«ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ», ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του
έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των
δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της
σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ», με προσφορά σαράντα εννιά χιλιάδες
εξακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά 49.677,42 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.) και ποσοστό
έκπτωσης 12,00 %.
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης





Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Ματσούκι», προϋπολογισμού €
70.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕ 055 του Υπουργείου Εσωτερικών με
Κ.Α. 2003ΣΕ05500005 και τίτλο «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης
ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χώρας»,
στον οικονομικό φορέα «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ», με προσφορά σαράντα εννιά χιλιάδες εξακόσια
εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά 49.677,42 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.) και ποσοστό έκπτωσης
12,00 % και
Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ»
και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 49.677,42 €
(χωρίς τον Φ.Π.Α.), σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕ 055 του Υπουργείου Εσωτερικών με
Κ.Α. 2003ΣΕ05500005 και τίτλο «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης
ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χώρας».
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τη διαδικασία
του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν. 4412/2016, με αντικείμενο την ανάθεση υλοποίησης του
υποέργου: «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Ματσούκι» της ΣΑΕ 055 του
Υπουργείου Εσωτερικών με Κ.Α 2003ΣΕ05500005, προϋπολογισμού 70.000,00 € (με ΦΠΑ) με κριτήριο
ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.
Στα Ιωάννινα, την 1η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 (μισή ώρα πριν την ώρα
αποσφράγισης οι υπογράφοντες:
1. Δέσποινα Σιαμπίρη, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.Η, Πρόεδρος
2. Ασπασία Γογολου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.Η, , Τακτικό Μέλος
3. Νικόλαος Κολιός, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.ΕΗ., Τακτικό Μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας σύμφωνα με την με
14/717/13-05-2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΩΛ7Λ9-ΗΤΑ) απόφαση της Ο.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου.
έχοντας υπ’ όψη:
α) την αριθ. 14/717/13-05-2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΩΛ7Λ9-ΗΤΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του
Ν. 4412/2016, για την εκτέλεση του υποέργου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Ματσούκι» προϋπολογισμού
70.000,00€ (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την μελέτη του έργου που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ.
61811/6969/11-05-2021 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ηπείρου και β) έγινε η
συγκρότηση της Ε.Δ
β) την με αρ. πρωτ. 68051/7606/14-06-2021 Πρόσκληση του Περιφερειάρχη Ηπείρου σε
διαδικασία διαπραγμάτευσης με την διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/16, με την οποία
προσκλήθηκαν τρεις (3) οικονομικοί φορείς.
Συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε στη διεξαγωγή της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Μετά την επέλευση της ώρας 10:00, η πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της παραλαβής και
παρέλαβε από το Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Η. τις
προσφορές των τριών (3) οικονομικών φορέων.
Οι φάκελοι των προσφορών αριθμήθηκαν, μονογράφησαν από την Ε.Δ και
καταχωρήθηκαν στον παρακάτω πίνακα 1
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Α/Α
1
2
3

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Επωνυμία προσφέροντα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.
Α & Π ΛΑΜΠΡΗΣ Ο.Ε.
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ

Σύμφωνα με την πρωτ. 77636/8472/3-6-2021 οικεία πρόσκληση κάθε φάκελος προσφοράς
συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, φάκελο δικαιολογητικών και φάκελο
οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών και μονογράφησαν τα
δικαιολογητικά από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε σε
δημόσια συνεδρίαση τις οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί μέρους
στοιχεία τους για κάθε συμμετέχοντα. Ακολούθησε έλεγχος της αριθμητικής και ολόγραφης
αναγραφής των ενιαίων ποσοστών έκπτωσης , συμπληρωθήκαν με κόκκινο μελάνι και όλες οι
προσφορές καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη
οικονομική προσφορά (Πίνακας 2 ).
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ –
Έκπτωση
Α/Α
Επωνυμία προσφέροντα
(%)
1

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ

12%

2

Α & Π ΛΑΜΠΡΗΣ Ο.Ε.

4%

3

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ

2%

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού προηγουμένως ζήτησε από τους συμμετέχοντες την
υποβολή τυχόν βελτιωμένων προσφορών όπου δηλώθηκε ότι εμμένουν στην αρχική τους
προσφορά, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε
τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά περιγράφονται στην με αρ. πρωτ. 61811/6969/1105-2021 οικεία πρόσκληση της Δ/νσης Τεχν. Έργων Π.Η. Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση
ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής πρέπει να περιέχει το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του
Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 22 και 23 αντίστοιχα του Ν. 4782/2021.. Από
τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωσή τους.
Στη συνέχεια η Ε.Δ κατέγραψε τις προσφορές των διαγωνιζομένων που κρίθηκαν παραδεκτές
κατά σειρά μειοδοσίας στον κατωτέρω πίνακα 3.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Σειρά
Επωνυμία Οικονομικού Φορέα Ποσό
Έκπτωση
κατάταξης
Εργοληπτικής Επιχείρησης
προσφοράς
%
μειοδότη
χωρίς Φ.Π.Α.
1ος

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ

49.677,42€

12,00%

2ος

Α & Π ΛΑΜΠΡΗΣ Ο.Ε.

54.193,54€

4,00%

3ος

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ

55.322,58 €

2,00%

Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε την συνέχιση της συνεδρίασης άμεσα,
μετά την υποβολή από τον πρώτο μειοδότη, ο οποίος κλήθηκε προς τούτο με την με αρ πρωτ
96582/10051/01-07-2021 έγγραφο της ΔΤΕ/ΠΗ, των επικαιροποιημένων και σε ισχύ
δικαιολογητικών που απαιτούνται ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 22 και 23 του Ν.
4782/2021 και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 & 76 του Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4782/2021.
Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία, οπότε και στην κατοχή της Επιτροπής
Διαγωνισμού περιήλθαν τα επικαιροποιημένα και σε ισχύ δικαιολογητικά του πρώτου μειοδότη,
τα οποία υποβλήθηκαν με την με αριθμ. 97021/10096/01-07-2021 αίτηση του, η Επιτροπή
Διαγωνισμού συνέχισε σε κλειστή συνεδρίαση στις 02-07-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα
09:00. Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν,
διαπίστωσε ότι:
 Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα
 Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης
του έργου: «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Ματσούκι» προϋπολογισμού
70.000,00 € (με Φ.Π.Α.), στον οικονομικό φορέα ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ που προσέφερε την
μεγαλύτερη έκπτωση, με προσφορά: σαράντα εννιά χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα επτά ευρώ
και σαράντα δύο λεπτά «49.677,42€» (χωρίς τον Φ.Π.Α.) και ποσοστό έκπτωσης (12,00 %).
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως
κατωτέρω.
Ιωάννινα, 02 Ιουλίου 2021
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η πρόεδρος
Τα μέλη

ΔΕΣΠ. ΣΙΑΜΠΙΡΗ

ΑΣΠΑΣΙΑ ΓΟΓΟΛΟΥ
ΝΙΚ. ΚΟΛΙΟΣ
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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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1063/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο
της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Άγναντα - Καταρράκτης - Μικροσπηλιά - Ράμια Κυψέλη - Βουλγαρέλι», αναδόχου «ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», μέχρι την 30-12-2021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), 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. 9878/29-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1496/30-06-2021 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
υπογράφηκε την 08-12-2020 για ποσό 295.368,57€ χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης
του έργου ορίστηκε σε τέσσερις (4) μήνες και έληξε την 08-04-2021. 7. Με την από 29-06-2021 αίτησή του,
ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση 2ης παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 30-12-2021 για
τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
μέχρι την 30-12-2021, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών, την σύνταξη Α.Π.Ε. και το κλείσιμο του
φακέλου εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16.
Και επειδή Ο χρόνος παράτασης έως την 30-12-2021 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού
αντικειμένου της εργολαβίας. Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 60,00% του έργου και απαιτείται επιπλέον
χρόνος για την αποπεράτωση των συμβατικών εργασιών, όπως επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα θα γίνει
σύνταξη ΑΠΕ και τις διαδικασίες του κλεισίματος του φακέλου εργολαβίας.
Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση 2ης παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, του οποίου η 1η
παράταση προθεσμίας λήγει στις 08-07-2021, μέχρι την 30-12-2021 και χωρίς άλλη απαίτηση από την
επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου …».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Άγναντα - Καταρράκτης - Μικροσπηλιά - Ράμια - Κυψέλη
- Βουλγαρέλι», αναδόχου «ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», μέχρι την 30-12-2021, με δικαίωμα
αναθεώρησης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1064/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο της
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 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 της μελέτης της
Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αναδασμού περιμέτρου έργων «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου
περιοχών 1Τ, 2Τ και 3Τ κοινοτήτων Μαργαριτίου – Καταβόθρας – Ελευθερίου», αναδόχου
σύμπραξης γραφείων μελετών «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ».
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. 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 και του
Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 376 «Μεταβατικές διατάξεις» παρ. 2
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147).

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9882/29-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1508/01-072021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. Με την παρούσα εισήγηση ζητείται η λήψη απόφασης έγκρισης για το θέμα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα εξής:
Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Ν. 3316/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. 3 του Π.Δ.
131/19.05.98, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσιών Έργων είναι αρμόδιο να γνωμοδοτήσει για την για την χορήγηση
παράταση προθεσμίας περαίωσης μελέτης.
Β. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1) Με την με αριθ. πρωτ. 36600/1892/25-04-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, εγκρίθηκε η διάθεση
πίστωσης ποσού 465.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α
2003ΕΠ03000030 και τίτλο «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας – Β’ Φάση» (Υποέργο: Μελέτη
αναδασμού περιμέτρων έργων «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου» περιοχών 1Τ, 2Τ και 3Τ κοινοτήτων Μαργαριτίου
– Καταβόθρας – Ελευθερίου)» για την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης. Με την ίδια Απόφαση ορίσθηκε ως
Προϊσταμένη Αρχή η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα
Δομών Περιβάλλοντος της ως άνω Υπηρεσίας.
2) Με την αριθμ. 35/1682/30-10-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, ανάδοχος για
την εκπόνηση της μελέτης του θέματος αναδείχθηκαν το μελετητικό σχήμα: «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.
ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ».
3) Η σύμβαση μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του νόμιμου εκπροσώπου του αναδόχου για την εκπόνηση
της μελέτης υπεγράφη στις 07-03-2018 για ποσό 84.899,15 € χωρίς Φ.Π.Α., που αποτελεί την οικονομική προσφορά
του αναδόχου και συμβατική αμοιβή της σύμβασης.
Με την αριθ. πρωτ. 34135/2969/10-04-2018 Απόφαση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης με προβλεπόμενη ημερομηνία
περαίωσης την 06-11-2020 και συνολικό χρόνο εκπόνησης της μελέτης τριάντα δύο (32) μήνες, με καθαρό χρόνο
εκπόνησης είκοσι (20) μήνες και επιπρόσθετο χρόνο (για εγκρίσεις κλπ.) δώδεκα (12) μήνες.
5) Με την υπ΄αριθμ. 87372/7938/08-08-2018 (ΑΔΑ: 6Η057Λ9-Κ55) Απόφαση εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης
(1ης) προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά δύο (2) μήνες στο συνολικό χρόνο περαίωσης χωρίς μεταβολή του
καθαρού χρόνου, δηλαδή μέχρι 07-01-2021.
6) Με την υπ΄αριθμ. 30852/2777/07-03-2019 (ΑΔΑ: Ω9ΚΛ7Λ9-ΘΒΧ) Απόφαση εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης
(2ης) προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά δύο (2) μήνες στο συνολικό χρόνο περαίωσης χωρίς μεταβολή του
καθαρού χρόνου, δηλαδή μέχρι 03-06-2021.
7) Ο ανάδοχος με την από 04-07-2019 αίτησή του υπέβαλε στην Υπηρεσία αίτηση για χορήγηση 3ης παράτασης
της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης μέχρι 05-11-2021, παρατείνοντας τον επιπρόσθετο χρόνο της
σύμβασης από δεκαεννιά (19) σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του,
χωρίς μεταβολή των καθαρών χρόνων εκπόνησης των ενδιάμεσων σταδίων της μελέτης.
8) Ο ανάδοχος με την από 22-11-2019 αίτησή του που υπέβαλε στην Υπηρεσία για χορήγηση 4ης παράτασης της
συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης μέχρι 03-05-2022, παρατείνοντας τον επιπρόσθετο χρόνο της
σύμβασης από είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε τριάντα (30) μήνες, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά
του, χωρίς μεταβολή των καθαρών χρόνων εκπόνησης των ενδιάμεσων σταδίων της μελέτης.
9) Ο ανάδοχος με την από 21-05-2020 αίτησή του που υπέβαλε στην Υπηρεσία για χορήγηση 4ης παράτασης της
συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης μέχρι 01-11-2022, παρατείνοντας τον επιπρόσθετο χρόνο της
σύμβασης από τριάντα (30) μήνες σε τριάντα έξι (36) μήνες, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του,
χωρίς μεταβολή των καθαρών χρόνων εκπόνησης των ενδιάμεσων σταδίων της μελέτης.
10) Ο ανάδοχος με την από 07-12-2020 αίτησή του που υπέβαλε στην Υπηρεσία για χορήγηση 5ης παράτασης της
συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης μέχρι 31-01-2023, παρατείνοντας τον επιπρόσθετο χρόνο της
σύμβασης από τριάντα (30) μήνες σε τριάντα έξι (36) μήνες, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του,
χωρίς μεταβολή των καθαρών χρόνων εκπόνησης των ενδιάμεσων σταδίων της μελέτης.
Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
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1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση της μελέτης αναδασμού στην περίμετρο των έργων «Αρδευτικό
έργο Μαργαριτίου» περιοχών 1Τ, 2Τ και 3Τ κοινοτήτων Μαργαριτίου – Καταβόθρας - Ελευθερίου.
2. Στα πλαίσια της συναφθείσας σύμβασης και του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος της μελέτης, η εκπόνηση της
μελέτης θα περιλαμβάνει ακόλουθα βήματα:
Σύσταση Επιτροπής Αναδασμού
Σύσταση Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων
1. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
2. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
2.1 Καθορισμός οριοδεικτών
2.1.1 Εντοπισμός – συλλογή υφιστάμενου νομοθετικού & πληροφοριακού υλικού – συλλογής στοιχείων
2.1.2 Εργασίες πεδίου - τριγωνισμός – πολυγωνικές οδεύσεις
2.1.3 Εργασίες γραφείου – αποτύπωση – κτηματογράφηση
Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Α.1 Έλεγχος παραδοτέων και έγκριση
Α.2 Ανάρτηση πινάκων
Α.3 Υποβολή ενστάσεων
Α.4 Εκδίκαση ενστάσεων
2.1.4 Εκκαθάριση δικαιωμάτων – Δημιουργία νέων πινάκων και διαγραμμάτων
2.1.5 Συνολικός ποιοτικός έλεγχος και δημιουργία αρχείων παραδοτέων πινάκων και διαγραμμάτων
Α’. ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Α.1’ Έλεγχος παραδοτέων και έγκριση
Α.2’ Εκ νέου ανάρτηση διορθωμένων πινάκων – δικαίωμα προσφυγών σε όσους είχαν κάνει ενστάσεις
2.1.6 Δημιουργία φακέλου αποτύπωσης
2.1.7 Ποιοτικός έλεγχος εργασιών αποτύπωσης – κτηματογράφησης
Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ
Β.1 Καθορισμός περιοχών αναδιανομής από την Επ. Αναδασμού & ποιοτική κατάταξη γαιών από την Επ.
Εμπειρογνωμόνων
3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ
3.1 Προπαρασκευαστικές εργασίες αναδασμού
3.1.1 Δημιουργία αρχείων ποιοτικής κατάταξης αγροτεμαχίων – καθορισμός περιοχών αναδιανομής
Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ
Γ.1 Έλεγχος παραδοτέων και έγκριση
Γ.2 1η Ανάρτηση ποιοτικής κατάταξης
Γ.3 Εκδίκαση ενστάσεων
Γ.4 2η Ανάρτηση ποιοτικής κατάταξης
Γ.5 Εκδίκαση ενστάσεων
Γ.6 3η Ανάρτηση ποιοτικής κατάταξης
3.1.2 Χάραξη τεχνικών έργων
3.1.3 Προετοιμασία κλήρωσης – Διενέργεια κλήρωσης
3.1.4 Τρόπος διάταξης νέου κτηματικού καθεστώτος
Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
Δ.1 Έλεγχος παραδοτέων και έγκριση
Δ.2 Κλήση για να λάβουν γνώση όσων αφορούν τυχόν τροποποιήσεις
Δ.3 Εκδίκαση ενστάσεων
3.1.5 Αναδιανομή μετά από απόφαση της Επιτρ. Αναδασμού
Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ
Ε.1 Έλεγχος παραδοτέων και έγκριση
Ε.2 Κλήση για να λάβουν γνώση όσων αφορούν τυχόν τροποποιήσεις & Εντολή έναρξης εργασιών χάραξης Ν.Κ.Κ.
3.2 Χάραξη νέων τεμαχίων – παράδοση νομής
3.2.1 Διανομή των νέων ιδιοκτησιών
3.2.2 Μόνιμη σήμανση οροσήμων ζωνών
3.2.3 Μόνιμη σήμανση ειδικών σημείων Οριζοντιογραφικού & Υψομετρικού ελέγχου
3.2.4 Συνολικός ποιοτικός έλεγχος και χάραξη νέων τεμαχίων
3.2.5 Δημιουργία φακέλου διανομής
3.2.6 Ποιοτικός έλεγχος εργασιών Αναδασμού
4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Στ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
3.3 ΑΝΑΠΟΜΠΗ & ΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ
3. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία με το υπ’ αριθμ. 15090/1155/06-02-2019 (ΑΔΑ: 6Μ4Τ7Λ9-ΑΥΡ) προχώρησε στην
έγκριση του 1ου σταδίου της μελέτης, που περιλαμβάνει τους πίνακες και τις πινακίδες του υφιστάμενου
κτηματολογικού καθεστώτος.
4. Στη συνέχεια στις 08 Απριλίου 2019 τοιχοκολλήθηκαν οι πίνακες και τα διαγράμματα του υφιστάμενου
κτηματολογικού καθεστώτος της περιοχής Αναδασμού προς ενημέρωση των ιδιοκτητών. Τα ανηρτημένα στοιχεία
παρέμειναν 20 ημέρες και ο χρόνος ενστάσεων καταρχήν ορίστηκε στις 30 ημέρες από την ημέρα τοιχοκόλλησης.
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(Λόγω των αργιών του Πάσχα και της εκλογικής διαδικασίας που ακολούθησε, δόθηκε η δυνατότητα να συνεχιστεί
η υποβολή των ενστάσεων στα γραφεία της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ενώ η Περιφέρεια Ηπείρου προχώρησε κανονικά
στην αποτοιχοκόλληση των πινάκων και των διαγραμμάτων).
5. Μέχρι σήμερα η Επιτροπή Αναδασμού λόγω του μεγάλου όγκου των ενστάσεων και του μεγάλου φόρτου
εργασιών της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης, λόγω της εξέλιξης της διαδικασίας δήλωσης ιδιοκτησιών στο
Κτηματολόγιο από την Περιφέρεια Ηπείρου, δεν έχει εξετάσει όλες τις εισηγήσεις του αναδόχου μελετητή για τις
ενστάσεις που έχουν υποβληθεί από τους ιδιοκτήτες της περιοχής Αναδασμού.
6. Λαμβάνοντας υπόψη και το αίτημα του αναδόχου, για τρίμηνη (3 μήνες) παράταση της προθεσμίας για την
«Εκκαθάριση δικαιωμάτων – Δημιουργία νέων πινάκων και διαγραμμάτων» στάδιο μετά την ανάρτηση του
υφιστάμενου κτηματολογικού καθεστώτος και την εκδίκαση των υποβαλλόμενων ενστάσεων. Σύμφωνα με το
αίτημα δεν ζητείται να παραταθεί ο καθαρός μελετητικός χρόνος ο οποίος παραμένει είκοσι (20) μήνες, αλλά
ζητείται παράταση του επιπρόσθετου χρόνου για την παράδοση του σταδίου εργασιών «Εκκαθάριση δικαιωμάτων
και δημιουργία Νέων Πινάκων» μετά την εξέταση των ενστάσεων από την Επιτροπή Αναδασμού των ενστάσεων
που αφορούν στο υφιστάμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς, δηλαδή από τις 12-03-2021 που είχε οριστεί να παραταθεί
έως την 11-06-2021. Ο τμηματικός και ο συνολικός χρόνος του μελετητικού αντικειμένου (καθαρός χρόνος)
παραμένει 20 μήνες και παρατείνεται μόνο ο επιπρόσθετος χρόνος (χρόνος εγκρίσεων). Ως εκ τούτου η μετάθεση
όλων των ημερομηνιών των υπολειπόμενων σταδίων της μελέτης κατά τρεις (3) μήνες,
8. Λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα του αναδόχου, ζητείται επίσης, η αύξηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης
του συμβατικού αντικειμένου αυξάνοντας μόνο τον επιπρόσθετο χρόνο κατά 12 μήνες, ήτοι από 50 μήνες 62 μήνες,
μεταθέτοντας την τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης της μελέτης στις 28-04-2023.
9. Λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιτίας της πανδημίας η Επιτροπή Αναδασμού αντιμετωπίζει δυσχέρειες ως προς τις
συνεδριάσεις παρουσία και των ενδιαφερόμενων σε ότι αφορά στην εξέταση και εκκαθάριση των δικαιωμάτων.
10. Για να είναι δυνατή η συνέχιση της μελέτης και προκειμένου να δοθούν οι σχετικές εντολές στον ανάδοχο, θα
πρέπει να χορηγηθεί η αιτούμενη παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 27 παρ. 3 του Ν. 3316/2005.
11. Τη με αριθμ. 2/77/02-04-2021 (θέμα 17) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Σε εφαρμογή των προβλεπόμενων στο άρθρο 27 παρ. 3 του Ν. 3316/2005.
Την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης μέχρι 28-04-2023, χωρίς την υπαιτιότητα του
αναδόχου, και χωρίς να μεταβληθούν οι καθαροί χρόνοι εκπόνησης κάθε σταδίου της μελέτης, όπως αυτοί
προβλεπόταν στην σύμβαση. ...».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της μελέτης της
Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αναδασμού περιμέτρου έργων «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου περιοχών
1Τ, 2Τ και 3Τ κοινοτήτων Μαργαριτίου – Καταβόθρας – Ελευθερίου», αναδόχου σύμπραξης γραφείων
μελετών «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ»,
μέχρι την 28-04-2023, χωρίς να μεταβληθούν οι καθαροί χρόνοι εκπόνησης κάθε σταδίου της μελέτης,
όπως αυτοί προβλεπόταν στην σύμβαση σύμφωνα και με την αριθμ. 2/77/02-04-2021 (Θέμα 17ο) θετική
γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.


Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική με την προηγούμενη
παράταση, αριθμ. 35/2218/22-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με το εξής σκεπτικό: «Η
μελέτη πρέπει να προχωρήσει ανάλογα με τον συμβατικό χρόνο και θα εξετάσουμε το θέμα της
παράτασης, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, σε μεταγενέστερο χρόνο».
.……………………………………………………………………………………………………………
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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1065/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο
της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή στην περιφερειακή οδό στην περιοχή μεταξύ
κόμβου
Καρδαμιτσίων
και
Σταυρακίου
(σύνδεση
οδού
Πετροπουλάκη)»,
προϋπολογισμού € 360.000,00 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. 10166/02-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1521/05-07-2021 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. Το με αρίθμ. πρωτ. : 2501/10/385/15.06.2021 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων για τη μερική
τροποποίηση της προϋπάρχουσας μελέτης κατασκευής της Περιφερειακής οδού στη συναρμογή της με τη
δημοτική οδό μεταξύ των κόμβων Καρδαμιτσίων και Σταυρακίου ( ύψος μεταφορικού συνεταιρισμού) με
την κατασκευή εισόδου – εξόδου στο σημείο αυτό.
3. Λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων και προς αποφυγή ατυχημάτων η
Υπηρεσία συνέταξε μελέτη εισόδου – εξόδου στο σημείο συμβολής της δημοτικής οδού με την
Περιφερειακή, που τα συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ. : 97965/10156/02-07-2021
απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η.
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 : « Ανακατασκευή στην περιφερειακή
οδό στην περιοχή μεταξύ κόμβου Καρδαμιτσίων και Σταυρακίου (σύνδεση οδού Πετροπουλάκη) » του έργου
: « Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου » της
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού 360.000,00 €.
Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος
αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:
α)
Αμαλία Δόνου
Αρχιτέκτονα Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
ως πρόεδρος
β)
Νικόλαο Κολιό
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
ως μέλος
γ)
Κων/νο Γκεσούλη
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. 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. Για το συγκεκριμένο έργο συμφωνούμε, λόγω της σοβαρότητας και του
επείγοντος της εκτέλεσής του, με την παρατήρηση να ληφθούν άμεσα μέτρα ασφαλούς
κίνησης των οχημάτων στην περιφερειακή οδό, με την συνεργασία της Τροχαίας Ιωαννίνων
και να εξεταστεί το κλείσιμο πρόσβασης στην περιφερειακή, από την οδό Πετροπουλάκη,
(από τώρα και) μέχρι την υλοποίηση του έργου».
Αποφασίζει ομόφωνα
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Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή στην περιφερειακή οδό στην περιοχή μεταξύ κόμβου
Καρδαμιτσίων και Σταυρακίου (σύνδεση οδού Πετροπουλάκη)», προϋπολογισμού €
360.000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε,
θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ 97965/10156/02-07-2021 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. 10166/02-07-2021 (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 «Ανακατασκευή στην περιφερειακή οδό στην περιοχή μεταξύ κόμβου
Καρδαμιτσίων και Σταυρακίου (σύνδεση οδού Πετροπουλάκη)», προϋπολογισμού €
360.000,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Αμαλία Δόνου

Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Πρόεδρος

2.

Νικόλαος Κολιός

Πολιτικός Μηχανικός

3.

Κων/νος Γκεσούλης

Πολιτικός Μηχανικός

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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1066/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο
της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο ΚόνιτσαΜπουραζάνι-Μέρτζιανη-Μολυβδοσκέπαστη και Μπουραζάνι-Βίγλα 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
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τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5528/26-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1502/01-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1 Το γεγονός ότι είναι άμεση και η επιτακτική ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία της Επαρχιακής Οδού
Κόνιτσα-Μπουραζάνι-Μέρτζιανη –Μολυβδοσκέπαστη και Μπουραζάνι-Βίγλα, μετά από αυτοψία υπαλλήλου
της υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι η βλάστηση είναι πολύ μεγάλη ο δρόμος έχει κλείσει από τα κλαδιά των
δένδρων και των θάμνων, για να έχουμε πλήρη αποκατάσταση της ορατότητας των κινουμένων αυτοκινήτων
επί της Επαρχιακής οδού, θα πρέπει να κοπούν και να απομακρυνθούν αρκετά δένδρα και θάμνοι τα οποία
έχουν γύρει επικίνδυνα προς το δρόμο. Επίσης πρέπει να γίνει κλάδεμα των μεγάλων δένδρων ώστε να μείνουν
ελεύθερα τα στηθαία ασφαλείας, οι πληροφοριακές πινακίδες και να ανοίξουν οι στροφές, καθότι ο δρόμος
αυτός είναι στενός και γεμάτος στροφές και μάλιστα επικίνδυνες
2. Την με αριθμ. : 47605/1971/9-4-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 12.000,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση, συμπλήρωση και
αποκατάσταση πρασίνου στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» της ΣΑΕΠ Ηπείρου
με Κ.Α.2019 ΕΠ53000001 υποέργου: «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο ΚόνιτσαΜπουραζάνι-Μέρτζιανη–Μολυβδοσκέπαστη και Μπουραζάνι-Βίγλα έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών) ΕΡΓΟ:
«Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου
2019-2021».της ( ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000001), προϋπολογισμού 12.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2019ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 12.000,00 € (με
Φ.Π.Α.).
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Συντήρηση πρασίνου στο
επαρχιακό οδικό δίκτυο Κόνιτσα-Μπουραζάνι-Μέρτζιανη –Μολυβδοσκέπαστη και Μπουραζάνι-Βίγλα έτους
2021 (παροχή υπηρεσιών)» ΕΡΓΟ: «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Επαρχιακό
οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» της (ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000001),
προϋπολογισμού 12.000,00 € (με Φ.Π.Α.) …».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 12.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α
2019ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο
Επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» για την υλοποίηση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κόνιτσα-ΜπουραζάνιΜέρτζιανη-Μολυβδοσκέπαστη και Μπουραζάνι-Βίγλα έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)», βάσει
της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή υπάρχει άμεση και επιτακτική ανάγκη, για την εύρυθμη λειτουργία
της Επαρχιακής Οδού Κόνιτσα-Μπουραζάνι-Μέρτζιανη –Μολυβδοσκέπαστη και ΜπουραζάνιΒίγλα να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση της ορατότητας των κινουμένων αυτοκινήτων επί της
ως άνω οδού, με κοπή και απομάκρυνση αρκετών δέντρων και θάμνων, τα οποία έχουν γείρει
επικίνδυνα προς το δρόμο, καθώς επίσης και κλάδεμα των μεγάλων δέντρων προκειμένου να
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μείνουν ελεύθερα τα στηθαία ασφαλείας, οι πληροφοριακές πινακίδες και να ανοίξουν οι
στροφές, καθότι ο δρόμος αυτός είναι στενός και γεμάτος επικίνδυνες στροφές.
 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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1067/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο
της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο ΛογγάδωνΔροσοχωρίου-Κράψης-Γότιστας-Μπαλντούμας 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
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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. 5526/26-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1503/01-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1. Το γεγονός ότι είναι άμεση και η επιτακτική ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία της Επαρχιακής Οδού
Λογγάδων-Δροσοχωρίου-Κράψης –Γότιστας-Μπαλντούμας η οποία έχει κλείσει από τα κλαδιά των δένδρων
και των θάμνων , για να έχουμε πλήρη αποκατάσταση της ορατότητας των κινουμένων αυτοκινήτων επί της
Επαρχιακής οδού, να κοπούν και να απομακρυνθούν αρκετά δένδρα τα οποία έχουν γύρει επικίνδυνα προς το
δρόμο. Επίσης πρέπει να γίνει κλάδεμα των μεγάλων δένδρων ώστε να μείνουν ελεύθερα τα στηθαία
ασφαλείας, οι πληροφοριακές πινακίδες και να ανοίξουν οι στροφές, καθότι ο δρόμος αυτός είναι στενός και
γεμάτος στροφές και μάλιστα επικίνδυνες.
2. Την με αριθμ. : 47602/1969/9-4-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 8.000,00€ (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Συντήρηση, συμπλήρωση και
αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» της (ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000001). με Υποέργο: «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο
Λογγάδων-Δροσοχωρίου-Κράψης –Γότιστας-Μπαλντούμας έτους 2021» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με Κ.Α.2019ΕΠ53000001.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Συντήρηση πρασίνου στο
επαρχιακό οδικό δίκτυο Λογγάδων-Δροσοχωρίου-Κράψης –Γότιστας-Μπαλντούμας έτους 2021» ΕΡΓΟ:
«Συντήρηση ,συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας
Ηπείρου2019-2021» της (ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000001), προϋπολογισμού :8.000,00 € (με
Φ.Π.Α.) .....…».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 8.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α
2019ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο
επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» για την υλοποίηση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο ΛογγάδωνΔροσοχωρίου-Κράψης-Γότιστας-Μπαλντούμας έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της
σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή υπάρχει άμεση και επιτακτική ανάγκη, για την εύρυθμη λειτουργία
της Επαρχιακής Οδού Λογγάδων - Δροσοχωρίου-Κράψης – Γότιστας-Μπαλντούμας να υπάρξει
πλήρης αποκατάσταση της ορατότητας των κινουμένων αυτοκινήτων επί της ως άνω οδού, με
κοπή και απομάκρυνση αρκετών δέντρων και θάμνων, τα οποία έχουν γείρει επικίνδυνα προς
το δρόμο, καθώς επίσης και κλάδεμα των μεγάλων δέντρων προκειμένου να μείνουν ελεύθερα
τα στηθαία ασφαλείας, οι πληροφοριακές πινακίδες και να ανοίξουν οι στροφές, καθότι ο δρόμος
αυτός είναι στενός και γεμάτος επικίνδυνες στροφές.
 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’
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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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1068/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο της
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης στην επαρχιακή οδό προς Χρυσόρραχη (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.
-66-

ΑΔΑ: Ω56Η7Λ9-ΣΕΖ

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. 8863/26-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1506/01-07-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη:….
6. Την υπ’ αριθ πρωτ 81028/5158 από 8-6-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001 και τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης στην επαρχιακή οδό
Χρυσόρραχη»
7. Την από 26-6-2021 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες αποκατάστασης τοίχου
αντιστήριξης από λιθοδομή στην επαρχιακή οδό προς την Χρυσόρραχη. Θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες
εκσκαφές –καθαρισμός του πρανούς όπισθεν του υφιστάμενου τοίχου. Ρίψει μπετόν καθαριότητος και κτίσιμο
του καινούργιου πέτρινου τοίχου από λιθοδομή στη θέση του προ υπάρχοντος.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση τοίχου
αντιστήριξης στην επαρχιακή οδό Χρυσόρραχη (παροχή υπηρεσιών)» σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ
530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει 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 τοίχου αντιστήριξης στην
επαρχιακή οδό προς Χρυσόρραχη (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 26-06-2021 τεχνικής έκθεσης
όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου,
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες αποκατάστασης τοίχου αντιστήριξης από
λιθοδομή, στην επαρχιακή οδό προς την Χρυσόρραχη, ήτοι εκσκαφές, καθαρισμός του πρανούς όπισθεν
του υφιστάμενου τοίχου, ρίψη μπετόν καθαριότητος και κτίσιμο του καινούργιου πέτρινου τοίχου, από
λιθοδομή, στη θέση του προϋπάρχοντος.
 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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1069/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο
της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για τον οδοφωτισμό του κόμβου Αρίλλα».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9780/01-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1507/01-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη ….
1. Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07-06-2010 τ. Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.
4071/2012 (Φ.Ε.Κ. 85/11-04-2012 τ. Α’), το Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ. 93/14-04-2014 τ. Α’), το Ν. 4447/2016
(Φ.Ε.Κ. Α’ 241), το Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α’ 133), το Ν. 4623/2019 (Φ.Ε.Κ. 134/09-08-2019 τ. Α΄) και
το Ν. 4625/31-08-2019 (Φ.Ε.Κ. Α' 139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 Φ..ΕΚ. 233/27-12-2010 τ. Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (Φ.Ε.Κ. Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-2017
(Φ.Ε.Κ. Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Την αριθ. 2/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων
Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρο 118 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4625/31-08-2019, άρθρο 14, παρ. 2, «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ».
6. Την υπ’ αριθ. 92680/6924/25-6-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 23.700,00€ με το ΦΠΑ του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ53000003
και τίτλο υποέργου: «Προμήθεια υλικών για τον οδοφωτισμό του κόμβου Αρίλλα»
Και Επειδή
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την προμήθεια υλικών που απαιτούνται για την
εγκατάσταση τεχνικού φωτισμού στον κόμβο Αρίλλα, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα : (ΠΙΝΑΚΑΣ)
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Προμήθεια υλικών για τον οδοφωτισμό του κόμβου
Αρίλλα», προϋπολογισμού: 23.700,00€ (με ΦΠΑ)., σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με
Κ.Α. 2018ΕΠ53000003 …».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη ποσού € 23.700,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης,
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000003 και τίτλο
«Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της
Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» για την προμήθεια
υλικών που απαιτούνται για την εγκατάσταση τεχνικού φωτισμού στον κόμβο Αρίλλα, όπως
αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής:
α/α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Χαλύβδινος ιστός
οδοφωτισμού ύψους 9,00μ

Κωδικός
Άρθρου

Α.Τ.

Κωδικός
Αναθεώρ.

Μον.
Μετ.

60.10.01.02

1

ΗΛΜ 101

τεμ

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Μερική
Δαπάνη

11,00

902,10

9.923,10
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2

3

4
5

6
7

Αφαίρεση και
απομάκρυνση ιστού ύψους
μέχρι 12μ
Αφαίρεση βραχίονα από
τοποθετημένο ιστό με ή
χωρίς φωτιστικά
Ανακαίνιση βαφής ιστού
ύψους μέχρι 12μ
Φωτιστικά σώματα
οδοφωτισμού τύπου
βραχίονα με λαμπτήρα
Νατρίου υψηλής πίεσης
(NaHP) semi cut-off,
ισχύος 250W
Φρεάτιο έλξης καλωδίων
60Χ40cm
Πίλλαρ οδοφωτισμού
τεσσάρων αναχωρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)

62.20.02.01

2

ΗΛΜ 100

τεμ

37,00

48,50

1.794,50

62.10.04.01

3

ΗΛΜ 52

τεμ

37,00

9,70

358,90

62.10.15.01

4

ΟΙΚ 7791

τεμ

37,00

58,20

2.153,40

60.10.20.04

2

ΗΛΜ 103

τεμ

11,00

213,40

2.347,40

60.10.85.02

3

ΟΔΟ 2548

τεμ

1,00

97,00

97,00

60.10.80.01

4

ΗΛΜ 52

τεμ

1,00

2.425,00

2.425,00
19.099,30

 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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1070/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο της
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 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
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 05-03-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση-Βελτίωση οδού από
κόμβο Αβγού προς Σερβιανά», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.
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. 3/168/28-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η
διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της
Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση-Βελτίωση οδού από κόμβο Αβγού προς Σερβιανά», προϋπολογισμού
120.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1055/26-01-2021 εισήγηση της
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 6858/683/20-01-2021
απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και με
δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 02.01.071.9459.04.013.01 του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021 σύμφωνα με την με α/α
510 και αρ. πρωτ. 6105/550/20-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΘΘ7Λ9-Κ6Φ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης,
η οποία καταχωρήθηκε με α/α 503 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης
Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων.
8. Την αριθμ. 5/267/18-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους των
Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως προέκυψαν από την από 22-02-2021 κλήρωση
τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ.
9. Την αριθμ. 9/446/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από
16-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-03-2021 ανοιχτής διαδικασίας για την
σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 124728 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Συντήρηση-Βελτίωση οδού από κόμβο Αβγού προς Σερβιανά», προϋπολογισμού 120.000,00 € με
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του του ΕΦ/ΚΑΕ 02.01.071.9459.04.013.01 του προϋπολογισμού
της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός
μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΗΣ / ΕΔΕ», με προσφορά 51.555,30
€ (με αναθεώρηση προ ΦΠΑ) και μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα έξι και εβδομήντα τρία τοις εκατό
(46,73%).
10.

Την αριθμ. 16/854/27-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε
χορήγηση παράτασης προθεσμίας, μέχρι την 25-06-2021, για την υποβολή των δικαιολογητικών
κατακύρωσης από τον οικονομικό φορέα «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΗΣ / ΕΔΕ», ο οποίος αναδείχθηκε
προσωρινός μειοδότης του με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 124728 διαγωνισμού, για την κατασκευή
του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση-Βελτίωση οδού από κόμβο Αβγού προς Σερβιανά»,
προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ, βάσει της αριθμ. 9/446/22-03-2021 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής.

11.

Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9781/25-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1499/30-062021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 2506-2021 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
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΗΣ / ΕΔΕ», με προσφορά 51.555,30 € (με αναθεώρηση προ ΦΠΑ) και μέση
τεκμαρτή έκπτωση σαράντα έξι και εβδομήντα τρία τοις εκατό (46,73%).

12.

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

Α. Έγκριση του Πρακτικού
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Εγκρίνει το από 25-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-03-2021 ανοιχτής
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 124728 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Συντήρηση-Βελτίωση οδού από κόμβο Αβγού προς Σερβιανά», προϋπολογισμού 120.000,00
€ με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του του ΕΦ/ΚΑΕ 02.01.071.9459.04.013.01 του προϋπολογισμού
της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021,
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 «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΗΣ / ΕΔΕ», με προσφορά 51.555,30 € (με αναθεώρηση προ ΦΠΑ) και μέση
τεκμαρτή έκπτωση σαράντα έξι και εβδομήντα τρία τοις εκατό (46,73%).
Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος
 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
που διενεργήθηκε στις 05-03-2021, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Συντήρηση-Βελτίωση οδού από κόμβο Αβγού προς Σερβιανά», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ,
σε βάρος των πιστώσεων του του ΕΦ/ΚΑΕ 02.01.071.9459.04.013.01 του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021,
στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΗΣ / ΕΔΕ», με προσφορά 51.555,30 € (με
αναθεώρηση προ ΦΠΑ) και μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα έξι και εβδομήντα τρία τοις εκατό (46,73%)
σύμφωνα με το από 16-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ.
9/446/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 25-06-2021
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 «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΗΣ
/ ΕΔΕ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των €
51.555,30 (με αναθεώρηση προ ΦΠΑ), με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ
02.01.071.9459.04.013.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους
2021 σύμφωνα με την με α/α 510 και αρ. πρωτ. 6105/550/20-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΘΘ7Λ9-Κ6Φ) απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 503 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής
της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου.



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 Π.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΑ Κ Τ ΙΚ O
Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο Δημήτριο
Φάη του έργου:

«Συντήρηση-βελτίωση οδού από κόμβο Αυγού προς Σερβιανά»
προϋπολογισμού 120.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).
Στα Ιωάννινα, στις 25 Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:

1.

Κυριαζής Βασίλειος, δρ. ηλ-γος μηχανικός στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι./Π.Η., πρόεδρος

2.

Γεώργιος Σταύρου, πολιτικός μηχανικός στη Δ.Τ.Ε. Π.Η./Π.Η., μέλος

3.

Βασιλική Ανδρεαδάκη, ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μέλος

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


την αριθ. 5/267/18-2-2021 (ΑΔΑ 6ΧΟ57Λ9-ΧΓ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Περιφέρειας Ηπείρου


το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε στις 22-2-2021 με ταυτότητα

κλήρωσης: mimed-ecb-a-2-id-aa-8738-eba-2021-02-22-08:00


την με αρ. πρωτ. 19137/2188/10-2-2021 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας

Ηπείρου περί Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,
και έχοντας υπ’ όψη
1.

την αριθ. 5/267/18-2-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την
οποία εγκρίθηκε η «δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου»,

2. Την αριθ. 9/446/22-3-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την
οποία εγκρίθηκε το από 16-3-2021 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής
αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της από 5-3-2021 ανοικτής διαδικασίας μέσω του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
3. Την αρ. πρωτ. 62083/6993/11-5-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ιωαννίνων με το οποίο κλήθηκε ο
προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2 – 23.10
της διακήρυξης προς έλεγχο.
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4. Την αρ. πρωτ. 70831/7856/25-5-2021 αίτηση του προσωρινού αναδόχου με την οποία ζητήθηκε
παράταση της προθεσμίας υποβολής του αντιγράφου ποινικού μητρώου.
5. Την αρ. 16/854/27-5-2021 απόφαση της ΟΕ/ΠΗ, με την οποία εγκρίθηκε σχετική παράταση
υποβολής.
6. Την 3-6-2021 ανάρτηση στο ΕΣΗΔΥΣ του αντιγράφου ποινικού μητρώου από τον προσωρινό
ανάδοχο,

συνήλθαμε στις 25-6-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ σε συνεδρίαση προκειμένου να
προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου Δημητρίου Φάη για την
κατακύρωση της σύμβασης.

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν τόσο σε
ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή, διαπίστωσε ότι:


τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και



τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας
διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ.

Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου:
«Συντήρηση-βελτίωση οδού από κόμβο Αυγού προς Σερβιανά», προϋπολογισμού 120.000,00 € (με
αναθεώρηση και ΦΠΑ) στον προσωρινό ανάδοχο Δημήτριο Φάη/ΕΔΕ.

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.
Ιωάννινα, 25 Ιουνίου 2021
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η πρόεδρος

Τα μέλη

Βασίλειος Κυριαζής

Γεώργιος Σταύρου

Βασιλική Ανδρεαδάκη
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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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1071/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο
της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 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 του από 01-07-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-06-2021
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου Ζαγορίου», προϋπολογισμού
650.000,00 € με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
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τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/867/27-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:
Α) Για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση του επαρχιακού οδικού
δικτύου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 650.000,00 € με ΦΠΑ εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού
300.000,00 € με ΦΠΑ και η 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», ενώ
η υπόλοιπη δαπάνη, ποσού 350.000,00 € με ΦΠΑ, θα βαρύνει τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ5710004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ, βάσει της
υπ’ αριθ. 124371/13-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΨΣΠ465ΧΘΞ-ΙΣΓ) απόφασης του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών
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 της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση του επαρχιακού οδικού
δικτύου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 650.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 7975/26-05-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα
με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 72437/7979/26-05-2021 απόφαση
έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, σε βάρος των
πιστώσεων του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ5710004 της ΣΑΕ 571 του
ΠΔΕ (για ποσό 350.000,00 € με ΦΠΑ) και του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (για ποσό 300.000,00 € 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 των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και
ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10050/01-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1511/01-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει
προς έγκριση το από 01-07-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 29-06-2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», με προσφορά 219.847,71 € (με
αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση πενήντα οκτώ τοις εκατό και μηδέν έξι (58,06
%).
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
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Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 01-07-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-06-2021
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. 181327 για την
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου Ζαγορίου»,
προϋπολογισμού 650.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του
ενάριθμου έργου 2014ΣΕ5710004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ (για ποσό 350.000,00 € με ΦΠΑ) και
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (για
ποσό 300.000,00 € 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 «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», με
προσφορά 219.847,71 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση πενήντα οκτώ τοις
εκατό και μηδέν έξι (58,06 %).
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡ ΑΚΤ ΙΚ O
Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου:
«Βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου Ζαγορίου»
προϋπολογισμού 650.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
Στα Ιωάννινα, στις 29-6-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1. Ελένη Δημουλά, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι./Π.Η., πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι./Π.Η., μέλος
3. Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι./Π.Η., μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ.
16/867/27-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΟΑΛ7Λ9-1ΕΒ) 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. 74133/8136/28-5-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008678399
2021-05-28) διακήρυξη.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα και τα
τρία 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 181327.
Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά πέντε (5) φάκελοι προσφοράς ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Α/Α
1.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

3.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΟΕ
ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

4.

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε

2.

5.

Σ. & Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ Ο.Ε.
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Στη συνέχεια 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 προσφέροντες.
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και αριθμητική
αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης.
Ακολούθως, όλες οι προσφορές καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από
τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Επωνυμία προσφέροντα
Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ

Α/Α

Α/Α καταθ.

Έκπτωση %

1.

211999

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΟΕ

219.847,71€

58,06 %

2.

212170

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε

234.632,76€

55,24 %

3.

210988

ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

282.802,52€

46,05 %

4.

212109

Σ. & Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ Ο.Ε.

297.849,55€

43,18 %

5.

208259

ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

361.590,42€

31,02 %

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 (στο εξής ΤΕΥΔ) και την εγγυητική επιστολή του
άρθρου 15 της διακήρυξης.
Η Επιτροπή έλεγξε τις υποβληθείσες πέντε (5) εγγυητικές επιστολές και διαπίστωσε την
εγκυρότητά τους.
Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον κατωτέρω Πίνακα 3 των
διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές,

-80-

ΑΔΑ: Ω56Η7Λ9-ΣΕΖ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α/Α

Α/Α καταθ.

Επωνυμία προσφέροντα

Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ

Έκπτωση %

1.

211999

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΟΕ

219.847,71

58,06 %

2.

212170

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε

234.632,76

55,24 %

3.

210988

ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

282.802,52

46,05 %

4.

212109

Σ. & Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ Ο.Ε.

297.849,55

43,18 %

5.

208259

ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

361.590,42

31,02 %

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του έργου
«Βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 650.000,00 € (με
αναθεώρηση και ΦΠΑ), στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», ο οποίος
είναι προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τον Πίνακα 3, με προσφορά 219.847,71€ (με αναθεώρηση
προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση πενήντα οκτώ τοις εκατό και μηδέν έξι( 58,06 %).
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.
Ιωάννινα, 1 Ιουλίου 2021
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η πρόεδρος

Τα μέλη

Ελένη Δημουλά

Κωνσταντίνος Γκεσούλης

Αθανάσιος Νάκας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1072/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο της
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση χώρου πρόσβασης Μοναστηρίου Αγίου Δημητρίου Κρύας»,
αναδόχου «MA.I.CON. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε», μέχρι την 04-11-2021.
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), 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 για το θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9309/28-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1472/28-06-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…. 2.
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου.3. Η
Μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 88.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., συντάχθηκε από την Δ/νση
Τεχνικών Έργων της ΠΗ-ΠΕΙ και εγκρίθηκε με την 157396/14354/26-11-2018 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου ΠΕΙ. 4. Η έγκριση της εκτέλεσης του έργου έγινε με την υπ’ αριθμ.
126977/125761/21-08-2019 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου στην εργοληπτική
επιχείρηση MAICON-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με προσφορά 39.007,92 € χωρίς το Φ.Π.Α. και έκπτωση
45,03%. 5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Κου Περιφερειάρχη Ιωαννίνων και του αναδόχου του
έργου υπογράφηκε την 4-9-2019 για ποσό 39.007,92 € χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η προθεσμία περαίωσης των
εργασιών του έργου λήγει την 4-3-2021. 7. Με την από 16-6-2021 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση της
προθεσμίας μέχρι 4-11-2021, για τους λόγους που αναφέρει στην αίτησή του. 9. Το έργο έχει εκτελεστεί σε
ποσοστό 70% .Ύστερα από τα παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης
του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι 4-11-2021....».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Αποκατάσταση χώρου πρόσβασης Μοναστηρίου Αγίου Δημητρίου Κρύας», αναδόχου «MA.I.CON.
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε», μέχρι την 04-11-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.


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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1073/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο της
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου από Κουτσελιό προς Ελληνικό», αναδόχου
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 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 Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9523/28-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1473/28-06-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «….2.
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ071.9771.9000.035. του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου. 3. Η Μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 250.000 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΗ-ΠΕΙ και εγκρίθηκε
με την 48041/4582/11-04-2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου ΠΕΙ. 4. Η έγκριση
της εκτέλεσης του έργου έγινε με την υπ’ αριθμ. 20/1597/26-06-2019 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής
Περιφέρειας Ηπείρου στην εργοληπτική επιχείρηση << ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.>>
με προσφορά 92.313,30 € χωρίς το Φ.Π.Α. και έκπτωση 54,21%. 5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ
του Κου Περιφερειάρχη Ιωαννίνων και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 11-12-2019 για ποσό
92.313,30 € χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου λήγει την 30-62021. 7. Με την από 22-6-2021 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση της προθεσμίας μέχρι 31-12-2021,για
τους λόγους που αναφέρει στην αίτησή του . 8. Το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 0% . Ύστερα από τα
παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με
αναθεώρηση μέχρι 31-12-2021....».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π. Ε. Ιωαννίνων
«Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου από Κουτσελιό προς Ελληνικό», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.


Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Έχουμε διατυπώσει τις
ενστάσεις μας για την επαναλαμβανόμενη και χωρίς επαρκή αιτιολόγηση «έγκριση αιτημάτων χορήγησης
παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών», για έργα που εκτελεί η Περιφέρειά μας. Είναι βέβαιο ότι
γίνεται κατάχρηση του μέτρου και στις περισσότερες των περιπτώσεων, από τους ίδιους αναδόχους. Η
θετική εισήγηση έχει καταστεί βλαπτική συνήθεια και για την Υπηρεσία που πρέπει να επανεξετάσει. Η
ακολουθητέα πρακτική των αναδόχων, της Υπηρεσίας αλλά και της Επιτροπής οδηγεί σε ακριβότερα έργα
που κατασκευάζονται εκτός χρονοδιαγράμματος και πάντοτε εκτός εποχής.».
.……………………………………………………………………………………………………………
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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1074/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο της
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση και αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων – καθιζήσεων
στην επαρχιακή οδό Κήποι – Φραγκάδες – Λεπτοκαρυά», αναδόχου εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-12-2021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), 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. 8839/22-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1495/30-062021 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 22-10-2019 για ποσό 119.453,52€ χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης
του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες και έληξε την 22-10-2020 και με την υπ’ αριθ. 28/1947/06-11-2020
(ΑΔΑ:Ω89Θ7Λ9-1ΛΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. Εγκρίθηκε η 1η
παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 30-12-2020 . και με την υπ’ αριθ. 35/2228/22-122020 (ΑΔΑ: Ω0ΚΗ7Λ9-ΞΥΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. Εγκρίθηκε η
2η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 30-06-2021. 7. Με την από 08-06-2021 αίτησή
του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 30-12-2021 για
τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
μέχρι την 30-12-2021, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16.
Και επειδή Ο χρόνος παράτασης έως την 30-12-2021 θεωρείται επαρκής προκειμένου να ολοκληρωθούν οι
εναπομείναντες εργασίες και να γίνει έγκριση του ΑΠΕ και οι διαδικασίες του κλεισίματος του φακέλου της
εργολαβίας. Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 80,00% των εργασιών του έργου και απαιτείται επιπλέον χρόνος
για την αποπεράτωση των εργασιών που αφορούν την αντιστήριξη των πρανών και τα υπόλοιπα των
ασφαλτοταπήτων. Οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά το πέρας των περιοριστικών μέτρων λόγο της
πανδημίας και αφού το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.
Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο λήγει την 3006-2021 μέχρι την 30-12-2021 και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του
έργου...».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Άμεση αποκατάσταση και αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων – καθιζήσεων στην επαρχιακή οδό
Κήποι – Φραγκάδες – Λεπτοκαρυά», αναδόχου εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι
την 30-12-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.


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

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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1075/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο
της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 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 «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κάτω
Λάβδανη-Αγία Μαρίνα – Καστανή και από διασταύρωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγ/τσα προς
Δεσποτικό – Αετόπετρα-Λάβδανη-Στρατίνιστα 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
-88-

ΑΔΑ: Ω56Η7Λ9-ΣΕΖ

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5527/26-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1504/01-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1. Το γεγονός ότι είναι άμεση και η επιτακτική ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία της Επαρχιακής Οδού
Κάτω Λάβδανη-Αγία Μαρίνα-Καστανή και από διασταύρωση Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγ/τσας προς ΔεσποτικόΑετόπετρα-Λάβδανη-Στρατίνιστα η οποία έχει κλείσει από τα κλαδιά των δένδρων και των θάμνων , για να
έχουμε πλήρη αποκατάσταση της ορατότητας των κινουμένων αυτοκινήτων επί της Επαρχιακής οδού, να
κοπούν και να απομακρυνθούν αρκετά δένδρα τα οποία έχουν γύρει επικίνδυνα προς το δρόμο. Επίσης πρέπει
να γίνει κλάδεμα των μεγάλων δένδρων ώστε να μείνουν ελεύθερα τα στηθαία ασφαλείας, οι πληροφοριακές
πινακίδες και να ανοίξουν οι στροφές, καθότι ο δρόμος αυτός είναι στενός και γεμάτος στροφές και μάλιστα
επικίνδυνες.
2. Την με αριθμ. : 47603/1970/9-4-2021απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 12.000,00€ (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση, συμπλήρωση και
αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου2019-2021» της (ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000001) με Υποέργο: «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κάτω
Λάβδανη-Αγία Μαρίνα-Καστανή και από διασταύρωση Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγ/τσα προς Δεσποτικό- ΑετόπετραΛάβδανη -Στρατίνιστα έτους 2021» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2019ΕΠ53000001.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Συντήρηση πρασίνου στο
επαρχιακό οδικό δίκτυο Κάτω Λάβδανη-Αγία Μαρίνα-Καστανή και από διασταύρωση Ε.Ο. ΙωαννίνωνΗγ/τσα προς Δεσποτικό- Αετόπετρα- Λάβδανη -Στρατίνιστα έτους 2021» .ΕΡΓΟ: «Συντήρηση ,συμπλήρωση
και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου2019-2021».της ( ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000001), προϋπολογισμού :12.000,00 € (με Φ.Π.Α.).....…».

6.

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

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 12.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α
2019ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο
επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» για την υλοποίηση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κάτω Λάβδανη-Αγία
Μαρίνα –Καστανή και από διασταύρωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγ/τσα προς Δεσποτικό –
Αετόπετρα-Λάβδανη-Στρατίνιστα έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης
(τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου,
επειδή υπάρχει άμεση και επιτακτική ανάγκη, για την εύρυθμη λειτουργία της Επαρχιακής Οδού
Κάτω Λάβδανης-Αγία Μαρίνας-Καστανής και από διασταύρωση Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγ/τσας προς
Δεσποτικό-Αετόπετρα-Λάβδανη-Στρατίνιστα να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση της ορατότητας
των κινουμένων αυτοκινήτων επί της ως άνω οδού, με κοπή και απομάκρυνση αρκετών δέντρων
και θάμνων, τα οποία έχουν γείρει επικίνδυνα προς το δρόμο, καθώς επίσης και κλάδεμα των
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μεγάλων δέντρων προκειμένου να μείνουν ελεύθερα τα στηθαία ασφαλείας, οι πληροφοριακές
πινακίδες και να ανοίξουν οι στροφές, καθότι ο δρόμος αυτός είναι στενός και γεμάτος
επικίνδυνες στροφές.
 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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1076/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο της
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 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 παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Εξωτερικού Συμβούλου για τις ανάγκες
υλοποίησης του έργου «Post ALphabetical Interactive Museum using Participatory, SpaceEmbedded, Story-Telling» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας
Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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. 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. Τις αριθμ. 28/2251/23-09-2019, 17/1371/05-06-2019 και 24/1871/29-07-2019 αποφάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης διενέργειας, κατάρτισης της διακήρυξης, έγκρισης των
Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας και κατακύρωσης στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΜ
Α.Ε.», του συνοπτικού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της αριθμ. πρωτ.
91386/2876/19-06-2019 διακήρυξης, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Συμβούλου
για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Post ALphabetical Interactive Museum using Participatory,
Space-Embedded, Story-Telling» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» του έργου της ΣΑΕΠ 318/6, με ΚΑ
2018ΕΠ31860019.
7. 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. 7121/29-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1481/29-06-2021 στον φάκελο
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση παράτασης της διάρκειας
της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Εξωτερικού Συμβούλου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου
«Post ALphabetical Interactive Museum using Participatory, Space-Embedded, Story-Telling» στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 20142020»
Στο συνημμένο στην εισήγηση, Πρακτικό 8/28-06-2021 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής
Έργου, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:
«…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8
Η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής (ΕΠΠΕ) για το έργο «Post ALphabetical Interactive Museum
using Participatory, Space-Embedded, Story-Telling», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής
Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», αρμόδια για την παρακολούθηση και παραλαβή του
έργου του Αναδόχου, καθ’ όλη τη διάρκεια της συναφθεισομένης σύμβασης, η οποία συγκροτήθηκε με την
οικ. οικ. 33241/1059/3-3-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΑΔΑ: 69ΣΓ7Λ9-ΠΟ2), αποτελούμενη
από τους:
Α. Φώτη Κολιό, προϊστάμενο του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας
Ιωαννίνων, ως πρόεδρο,
Β. Ευάγγελο Τσιάρα, υπάλληλο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού της Περιφέρειας
Ηπείρου, ως μέλος και
Γ. Μαρία Κυριακοπούλου, υπάλληλο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας
Ηπείρου, ως μέλος.
Η ΕΠΠΕ συνεδρίασε σήμερα 28/6/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στο γραφείο 355 της Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου, με παρόντα όλα τα μέλη, προκειμένου να εξετάσει
την με αριθμό 6256/25-6-2021 επιστολή της εταιρείας ΕΤΑΜ Α.Ε, με την οποία ο ανάδοχος αιτείται στην
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, την παράταση της από 9/10/2019 σύμβασής του με την
Περιφέρεια Ηπείρου.
Η ΕΠΠΕ έχοντας υπόψη:
1) Τον νόμο 4778/19-02-2021 (Τεύχος Α’) και το άρθρο 30 σύμφωνα με το οποίο η ισχύς της παρ. 1 του
εξηκοστού άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), που κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), η οποία παρατάθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227) έως τις
31.12.2020, παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 31.3.2021 και επιτρέπει τη χορήγηση παράτασης κάθε
είδους συμβατικών προθεσμιών.
2) Το εταιρικό σχήμα του έργου Palimpsest έχει λάβει έγκριση παράτασης του έργου ως τις 30/11/2021
εξαιτίας της πανδημίας του Covid – 19.
3) Το γεγονός ότι λόγω της πανδημίας και των συνθηκών που διαμορφώθηκαν με τα περιοριστικά μέτρα που
έλαβε η Κυβέρνηση για την αποφυγή της διασποράς του covid-19 συνέβαλλαν στην καθυστέρηση της
υλοποίησης ορισμένων παραδοτέων του έργου με αποτέλεσμα να μην έχουν προκύψει όλες οι
αναμενόμενες εκροές και τα αποτελέσματα του έργου τα οποία στο πλαίσιο των υποχρεώσεων
δημοσιότητας του έργου πρέπει να επικοινωνηθούν στις ομάδες στόχους και το ευρύ κοινό.
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4) Το αντικείμενο της σύμβασης που απομένει να εκτελεστεί αφορά : α) σε υλικό προβολής του έργου και
διάχυσης των αποτελεσμάτων του κάτι το οποίο δε μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα δεδομένου
ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί βασικά παραδοτέα του έργου που θα τροφοδοτούσαν με το αναγκαίο υλικό τις
ενέργειες δημοσιότητας του έργου και β) σε εργασίες υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου στη
διαχείριση του έργου κάτι το οποίο δε μπορεί να ολοκληρωθεί, καθώς το έργο Palimpsest είναι ακόμη σε
εξέλιξη και άρα εξακολουθεί να υπάρχει η ανάγκη παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών στην
Αναθέτουσα Αρχή έως ότου ολοκληρωθεί το έργο.
Εισηγούμαστε
Την έγκριση παράτασης της σύμβασης, η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της
ανάδοχου εταιρείας ΕΤΑΜ Α.Ε για την υλοποίηση του έργου, PALIMPSEST-Post ALphabetical Interactive
Museum using Participatory, Space-Embedded, Story-Telling, μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2021, για όλες τις
υπηρεσίες της κύριας σύμβασής. Η ΕΤΑΜ Α.Ε υποχρεούται στην προσαρμογή των παραδοτέων στο διάστημα
της παράτασης.
Σημειώνεται ότι, η παράταση της εργασίας δεν επιφέρει καμία μεταβολή ως προς το οικονομικό αντικείμενο
των συμβάσεων.
Η ΕΠΠΕ υποβάλλει το παρόν Πρακτικό στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ώστε να προβεί
στις νόμιμες διαδικασίες ως Αναθέτουσα Αρχή.
Το παρόν Πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε τρία (3) αντίτυπα.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
…………………….………………………………………………………………………………………….. ….».
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση, μέχρι την 30-09-2021, της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της
εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΜ Α.Ε.», αναδόχου Εξωτερικού Συμβούλου για τις ανάγκες υλοποίησης
του έργου «Post ALphabetical Interactive Museum using Participatory, Space-Embedded, Story-Telling»
που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A
«Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» του έργου της ΣΑΕΠ 318/6, με ΚΑ 2018ΕΠ31860019, σύμφωνα με το
Πρακτικό 8/28-06-2021 (ανωτέρω υπό στ. 7), της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του
Έργου.
Επισημαίνεται ότι η παράταση της εργασίας δεν επιφέρει καμία μεταβολή ως προς το οικονομικό
αντικείμενο της σύμβασης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1077/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο
της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 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 ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αντικατάσταση κουφωμάτων Οικίας Πλακίδα στην Τ.Κ. Κουκουλίου, Δήμου Ζαγορίου».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), 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. 17/912/11-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία

εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού 36.654,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η
διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου, με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση πολιτιστικών
μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» για την υλοποίηση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση κουφωμάτων Οικίας Πλακίδα στην Τ.Κ. Κουκουλίου,
Δήμου Ζαγορίου», σύμφωνα με τη σχετική μελέτη (Τεχνική έκθεση-Προδιαγραφές,
Προϋπολογισμός) όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Ηπείρου και βάσει της από 24-02-2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Ηπείρου, του Δήμου Ζαγορίου και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η σύναψη
της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 2/3/29-01-2020 απόφαση της Επιτροπής
Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου,

που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 6792/29-06-2021 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1483/29-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «….. Σας παρακαλούμε για την έγκριση της ανάθεσης
εκτέλεσης του υποέργου: «Αντικατάσταση κουφωμάτων Οικίας Πλακίδα στην Τ.Κ. Κουκουλίου, δήμου
Ζαγορίου», στην Ε.Ε. ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ (Σέρβινα Κόνιτσας, Α.Φ.Μ. 800161737), με
συνολικό ποσό 36.654,00 € (29.559,68 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σε βάρος των πιστώσεων του
υποέργου «Αντικατάσταση κουφωμάτων Οικίας Πλακίδα στην Τ.Κ. Κουκουλίου, Δήμου Ζαγορίου», του έργου
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση πολιτιστικών
μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», σύμφωνα με την, από 28/06/2021, οικονομοτεχνική προσφορά
του …».
7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος,

όπως και στη σχετική αριθμ. 17/912/11-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
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 ανάθεση της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση
κουφωμάτων Οικίας Πλακίδα στην Τ.Κ. Κουκουλίου, Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού
36.654,00 € με Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο
«Συντήρηση-αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», βάσει
της από 24-02-2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου
Ζαγορίου και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με
την αριθμ. 2/3/29-01-2020 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού &
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου,
στην εταιρεία «ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» (Σέρβινα Κόνιτσας, Α.Φ.Μ. 800161737),
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στο ποσό των 36.654,00 € με Φ.Π.Α. (29.559,68 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βάσει της από 28-06-2021 έγγραφης προσφοράς της, σε
απάντηση της αριθ. πρωτ. 90417/9575/22-06-2021 πρόσκλησης αποστολής οικονομοτεχνικής
προσφοράς της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1078/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο
της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργου του έργου της
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού
ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000013)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), 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. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το
με αρ. πρωτ. 95738/3037/30-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1497/30-06-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση
δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργου του έργου της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με ΚΑ2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 20142016 (π.κ.2013ΕΠ03000013)».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση της κάτωθι δαπάνης και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων,
σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση
αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000013)» για την εκπόνηση του κάτωθι
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου με τη ΔΕΔΔΗΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον
παρακάτω πίνακα, ως εξής:
Υποέργο

Προϋπολογισμός €

Έγκριση Διάθεσης
πίστωσης & ορισμός
αποφαινόμενων οργάνων

Επέκταση δικτύου για ηλεκτροδότηση αγροτικών
εκμεταλλεύσεων στην θέση ΄΄Κούτλα΄΄
της κοινότητας Πλατάνου Χαροκοπίου του Δήμου
Ιωαννιτών
ΣΥΝΟΛΟ

6.208,82

93521/7092/28-06-2021

6.208,82

.……………………………………………………………………………………………………………
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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1079/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο
της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 24ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για σύνταξη γραπτής εκτίμησης
επαγγελματικού κινδύνου για το σύνολο των οργανικών μονάδων 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
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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 Προσωπικού της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6971/02-07-2021
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1514/02-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.),
στην οποία η Υπηρεσία, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει, εισηγείται « Την έγκριση
διάθεσης πίστωσης ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ για τη σύνταξη της γραπτής εκτίμησης
επαγγελματικού κινδύνου στο σύνολο των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Ηπείρου, ποσό που
καλύπτεται από πιστώσεις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου οικείου
οικονομικού έτους (Ε.Φ. Κ.Α.Ε 072:0871), για την ανάθεση του ανωτέρω έργου σε εξωτερικό
συνεργάτη με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Η ανάθεση των εργασιών θα εκτελεστεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-2016) ».
7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού
Μαργαρίτα, δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 5.000,00 και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης,
σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 & ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, της σύνταξης της γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού
κινδύνου για το σύνολο των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την
αριθμ. πρωτ. 6971/02-07-2021 σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού της Δ/νσης
Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής:
«… Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 140 /2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ. Α΄ /27-12-2010) όπως
τροποποιήθηκαν με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του ασκούντος
καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και την αριθμ.
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.
3. Το Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 146Α/2010) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων»,
΄΄όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το ΠΔ 95/99 (ΦΕΚ 146Α /1999) «Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Προστασίας & Πρόληψης».
5. Το Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177Α/1985) «Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων»
6. Το ΠΔ 17/96 (ΦΕΚ 11Α /1996) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά
την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ»
7. Το ΠΔ 95/99 «Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και πρόληψης»
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8. Την ΚΥΑ 88855/3296/88 (ΦΕΚ 721Β/1988) «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.» που κυρώθηκε με το άρθ. 39 του Ν.1836/1989.
9 Το γεγονός ότι η Περιφέρεια Ηπείρου έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας και
τεχνικού ασφαλείας και δύναται να επιλέξει μεταξύ της ανάθεσης των καθηκόντων σε εργαζομένους στην
επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή της σύναψης σύμβασης με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας
και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) του άρθρου 23 του Ν.3850/10 ή συνδυασμό μεταξύ αυτών των δυνατοτήτων.
13. Το γεγονός ότι η Περιφέρεια Ηπείρου υποχρεούται να έχει στη διάθεσή της Γραπτή Εκτίμηση των υφιστάμενων
κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.
14. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη ύψους ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ, ποσά που καλύπτονται από
πιστώσεις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου οικείου οικονομικού έτους 2021 (Ε.Φ.
Κ.Α.Ε 072:0871).
16. Την από 22-04-2020 αρ. 1/20 τεχνική μελέτη της υπηρεσία μας, όπου συμπεριλαμβάνεται ενδεικτικός
προϋπολογισμός για Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου για όλες τις οργανικές μονάδες της Περιφέρειας
Ηπείρου.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ για τη σύνταξη της γραπτής εκτίμησης
επαγγελματικού κινδύνου στο σύνολο των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Ηπείρου, ποσό που καλύπτεται
από πιστώσεις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου οικείου οικονομικού έτους (Ε.Φ.
Κ.Α.Ε 072:0871), για την ανάθεση του ανωτέρω έργου σε εξωτερικό συνεργάτη με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης Η ανάθεση των εργασιών θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-2016) (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου). ...».

.……………………………………………………………………………………………………………
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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1080/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο της
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 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
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων
υδατορεμάτων περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα», προϋπολογισμού € 74.000,00 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. 14/763/13-05-2021 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 «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων περιοχής
Αγ. Δημητρίου Πέτα», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα
και αναθεώρηση) 59.677,42 € και συνολικής δαπάνης 74.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως
αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην
αριθμ. πρωτ. 1158/12-05-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του
έργου, με την αρ. 1146/11-05-2021 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και με δαπάνη η οποία θα
βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.027.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 918 και αρ. πρωτ. 959/18-03-2021
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 922 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.
6. Την αριθμ. 17/951/11-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από
08-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού
(άρθρο 117 του Ν.4412/16), που διενεργήθηκε στις 08-06-2021, για την κατασκευή του έργου της
Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα»,
προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση)
59.677,42 € και συνολικής δαπάνης 74.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε.
071.9779.01.027.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021, και
σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Κ.
ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα δύο επί τοις
εκατό (52,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 28.645,16 € χωρίς
ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 35.520,00 € με ΦΠΑ.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1674/02-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1513/02-072021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από
01-07-2021 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του
θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που
καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης, βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη. Κατόπιν
τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα δύο επί τοις εκατό (52,00 %)
στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 28.645,16 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική
δαπάνη 35.520,00 € με ΦΠΑ.
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 01-07-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-06-2021 ανοιχτής
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – άρση
προσχώσεων υδατορεμάτων περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη
εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 59.677,42 € και συνολικής δαπάνης 74.000,00 € με
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.027.01 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 «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία
προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα δύο επί τοις εκατό (52,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της
μελέτης και προσφερόμενο ποσό 28.645,16 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 35.520,00 € με ΦΠΑ.
Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος
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 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις
08-06-2021 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων
υδατορεμάτων περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ
& ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 59.677,42 € και συνολικής δαπάνης 74.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος
των πιστώσεων του
Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.027.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021,
στην εργοληπτική επιχείρηση «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα
δύο επί τοις εκατό (52,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 28.645,16 €
χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 35.520,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το από 08-06-2021 Πρακτικό της
Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 17/951/11-06-2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 01-07-2021 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 «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε.», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο ποσό
των 35.520,00 € με ΦΠΑ, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του
Ε.Φ./Κ.Α.Ε.
071.9779.01.027.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021,
σύμφωνα με την με α/α 918 και αρ. πρωτ. 959/18-03-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία
καταχωρήθηκε με α/α 922 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
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) του έργου:
«Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα»
Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας σήμερα στις 01.07.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 900 πμ οι:
1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Νικόλαος Σερβετάς, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Μέλος, και
3. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Μέλος,
μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, όπως κληρωθήκαμε σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ.TT
1430/07.06.2021 πρακτικό κλήρωσης της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, μετά την αρ. 33/2161/11.12.2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση
προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου.
Έχοντας υπόψη:
1. Την αρ. 17/951/11.06.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την
οποία εγκρίθηκε το από 08.06.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει των διατάξεων
του 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Καθαρισμός –
άρση προσχώσεων υδατορεμάτων περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα» προϋπολογισμού
74.000,00 € με ΦΠΑ κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική
Επιχείρηση «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης
πενήντα δύο επί τοις εκατό (52,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο
ποσό 28.645,16 € χωρίς Φ.Π.Α. και 35.520,00 € με ΦΠΑ.
2. Το αρ. πρωτ. 1538/22.06.2021 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 17/951/11.06.2021 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. 1628/29.06.2021 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 17/951/11.06.2021
απόφασης στον προσωρινό ανάδοχο «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
5. Την από 30.06.2021 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε»
(προσωρινού αναδόχου) με την οποία κατέθεσε προς την Επιτροπής Διαγωνισμού σφραγισμένο
φάκελο με τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης.
Η Επιτροπή έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο
23.2-23.9 της διακήρυξης και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη.
Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «Κ.
ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα δύο επί
τοις εκατό (52,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 28.645,16 €
χωρίς Φ.Π.Α. και 35.520,00 € με ΦΠΑ.
Το παρόν συντάσσεται σε συνέχεια του από 08.06.2021 πρακτικού δημοπρασίας.
Άρτα, 01.07.2021
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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1081/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο
της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 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 του από 25-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-06-2021
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση τμήματος της 24ης επαρχιακής οδού (ΚαστανιάΕλάτη-Σταυροβρύση)», προϋπολογισμού € 130.000,00 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 914 και αρ. πρωτ. 955/18-03-2021 (ΑΔΑ:67577Λ9-ΦΒ8) απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης, ποσού € 130.000,00 για την πληρωμή του έργου «Συντήρηση – βελτίωση
τμήματος της 24ης επαρχιακής οδού (Καστανιά-Ελάτη-Σταυροβρύση)», σε βάρος των
πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9762.01.036.01 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 918 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.
7. Την αριθμ. 15/818/24-05-2021 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 «Συντήρηση – βελτίωση τμήματος της
24ης επαρχιακής οδού (Καστανιά-Ελάτη-Σταυροβρύση)», προϋπολογισμού € 130.000,00 με
ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της
Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1238/19-05-2021 εισήγηση της
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε,
ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 736/18-05-2021 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας.
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 071.9762.01.036.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας
οικ. έτους 2021, βάσει της με α/α 914 και αρ. πρωτ. 955/18-03-2021 (ΑΔΑ:67577Λ9-ΦΒ8)
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 918 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. 1641/29-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1488/29-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει
προς έγκριση, το από 25-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 25-06-2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Κ.
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ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα δύο και ενενήντα
τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό (42,94 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και
προσφερόμενο ποσό 52.017,02 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 59.820,21
€ χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 74.177,06 € με ΦΠΑ.
9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 25-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-06-2021
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. 181202 για την
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση τμήματος της 24ης επαρχιακής
οδού (Καστανιά-Ελάτη-Σταυροβρύση)», προϋπολογισμού € 130.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των
πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9762.01.036.01 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 «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με μέση τεκμαρτή
έκπτωση σαράντα δύο και ενενήντα τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό (42,94 %) στις τιμές του
Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 52.017,02 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση
και ΦΠΑ, 59.820,21 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 74.177,06 € 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:
«Συντήρηση - βελτίωση τμήματος της 24ης επαρχιακής οδού (Καστανιά - ΕλάτηΣταυροβρύση)».
Στην Άρτα σήμερα την 25.06.2021, 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. 15/818/24.5.2021 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. 181202 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος, και
3. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η
22.06.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 1000 πμ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών η 25.06.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1000 πμ.
1. Στον διαγωνισμό
συμμετέχοντες:
Α/Α
1
2
3
4
5
6

υποβλήθηκαν

«σφραγισμένες»

Επωνυμία προσφέροντα

προσφορές

από

τους

παρακάτω

Χρόνος υποβολής
προσφοράς
16/06/2021 21:46:11
17/06/2021 16:40:59
18/06/2021 18:27:20
20/06/2021 12:09:29
21/06/2021 11:34:33
21/06/2021 23:31:35

ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε.Δ.Ε
ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ Δ.Τ.
''Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.''
7
Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
22/06/2021 08:32:17
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
2
3
4
5

198080
208424
208116
208547
208545

Επωνυμία προσφέροντα

Ποσοστό

Προσφερόμενο ποσό
(χωρίς απρόβλεπτα,
αναθεώρηση & ΦΠΑ)
52.017,02 €
54.234,25 €
55.472,98 €
56.521,14 €

Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
42,94 %
ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
40,51 %
ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
39,15 %
Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
38,00 %
ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ
38,00 %
56.521,14 €
Δ.Τ. ''Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.''
6
199082
ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
35,07 %
59.187,76 €
7
198609
ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ
32,20 %
61.804,53 €
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε.Δ.Ε
4. Ακολούθως η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής» του άρθρου 24.2 της διακήρυξης κατά τη σειρά της
μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και συγκεκριμένα: α) Το Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας
από 2.096,77 € 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:
Α/Α

Α/Α
καταθ.

1

198080

Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

42,94 %

Προσφερόμενο ποσό
(χωρίς απρόβλεπτα,
αναθεώρηση & ΦΠΑ)
52.017,02 €

2

208424

ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

40,51 %

54.234,25 €

3

208116

ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ

39,15 %

55.472,98 €

4

208547

Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

38,00 %

56.521,14 €

5

208545

ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ

38,00 %

56.521,14 €

35,07 %

59.187,76 €

32,20 %

61.804,53 €

Επωνυμία προσφέροντα

Δ.Τ. ''Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.''
6

199082

ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7

198609

ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε.Δ.Ε

Ποσοστό

7. Μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται η
εργοληπτική επιχείρηση «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ 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
δύο και ενενήντα τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό (42,94 %) στις τιμές του Τιμολογίου της
μελέτης και προσφερόμενο ποσό 52.017,02 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και
59.820,21 € χωρίς ΦΠΑ.
Άρτα, 25.06.2021
Η Επιτροπή
1. Χρήστος Παπαβασιλείου

2. Μαρία Βασιλειάδη

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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1082/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο της
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 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 «Άμεσος καθαρισμός – άρση καταπτώσεων περιοχής Αθαμανίου Άρτας (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. 7272/30-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1500/30-06-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1. Ότι, σαν αποτέλεσμα των τελευταίων έντονων βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν και στο Νομό Άρτας, ήταν
να εκδηλωθούν καταπτώσεις σε πολλά σημεία επί της εθνικής οδού Άρτας – Τρικάλων στην περιοχή του
Αθαμανίου, όπου η φύση και η αλληλουχία των πετρωμάτων τις ευνοούσαν. Σα συνέπεια αυτών ήταν τα
ερείσματα της οδού να καλυφθούν από τα προϊόντα των κατολισθήσεων, τα υπάρχοντα τεχνικά να φράξουν,
με συνέπεια η κυκλοφορία να διεξάγεται με δυσκολία λόγω της ανεξέλεγκτης απορροής των όμβριων υδάτων
εντός του καταστρώματος της οδού. Απαιτείται άμεσα ο καθαρισμός της και η απομάκρυνση των προϊόντων
των κατολισθήσεων, ώστε η κυκλοφορία να διεξάγεται κανονικά και με ασφάλεια.
2. Την με αριθμ. : 55957/2420/26-04-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης
πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001με υποέργο : «Άμεσος καθαρισμός – άρση καταπτώσεων περιοχής Αθαμανίου Άρτας
(παροχή υπηρεσιών) »
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Άμεσος καθαρισμός – άρση
καταπτώσεων περιοχής Αθαμανίου Άρτας (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. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός – άρση καταπτώσεων
περιοχής Αθαμανίου Άρτας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή,
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή κρίνεται απαραίτητος ο
άμεσος καθαρισμός της περιοχής και η απομάκρυνση των προϊόντων των κατολισθήσεων, ώστε η
κυκλοφορία να διεξάγεται κανονικά και με ασφάλεια, δεδομένου ότι, σε πολλά σημεία επί της εθνικής οδού
Άρτας – Τρικάλων στην περιοχή του Αθαμανίου, εκδηλώθηκαν καταπτώσεις, ως αποτέλεσμα των
τελευταίων έντονων βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν και στο Νομό Άρτας, όπου η φύση και η
αλληλουχία των πετρωμάτων τις ευνοούσαν, με συνέπεια τα ερείσματα της οδού να καλυφθούν από τα
προϊόντα των κατολισθήσεων, τα υπάρχοντα τεχνικά να φράξουν, και η κυκλοφορία να διεξάγεται με
δυσκολία λόγω της ανεξέλεγκτης απορροής των όμβριων υδάτων εντός του καταστρώματος της οδού.
 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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1083/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο της
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 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 στην περιοχή Κορωνησίας (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.

-113-

ΑΔΑ: Ω56Η7Λ9-ΣΕΖ

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. 10162/05-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1516/05-07-2021
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
κατασκευής καθαρισμού στην περιοχή της Κορωνησίας, όπου λόγω της θερινής περιόδου η κίνηση έχει
αυξηθεί και κοπής και απομάκρυνσης χόρτων για βελτίωση της ορατότητας στο επαρχιακό δίκτυο προς
αποφυγή ατυχημάτων και λόγους πυροπροστασίας.
2. Την με αριθμ. : 97774/7634/02-07-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης
πίστωσης ποσού 12.400,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000001 με υποέργο: «Καθαρισμός στην περιοχή Κορωνησίας (παροχή υπηρεσιών)»
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Καθαρισμός στην περιοχή
Κορωνησίας (παροχή υπηρεσιών)» του έργου: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού
12.400,00 €......…».
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 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός στην περιοχή Κορωνησίας (παροχή
υπηρεσιών)» βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται άμεσα η εκτέλεση εργασιών κατασκευής καθαρισμού
στην περιοχή της Κορωνησίας, όπου λόγω της θερινής περιόδου η κίνηση έχει αυξηθεί, καθώς επίσης
και εργασίες κοπής και απομάκρυνσης χόρτων για βελτίωση της ορατότητας στο επαρχιακό δίκτυο, τόσο
προς αποφυγή ατυχημάτων όσο και για λόγους πυροπροστασίας.
 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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1084/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο της
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 29ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Πέρα Καλεντίνης (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. 10158/05-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1525/05-07-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1. Ότι, απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση στη βατότητα της επαρχιακής οδού προς Πέρα Καλεντίνη, μετά
από κατολίσθηση με ταυτόχρονη προστασία των πρανών με την κατασκευή συρματοκιβωτίων, προκειμένου
να προστατευθούν κατοικίες και καλλιέργειες στο φρύδι που υφίστανται στο φρύδι του πρανούς , στο οποίο
εκδηλώθηκε η κατολίσθηση.
2. Την με αριθμ. πρωτ. : 97767/7632/02-07-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης
πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001 με υποέργο: «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Πέρα Καλεντίνης (παροχή υπηρεσιών) »
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου: «Αποκατάσταση βατότητας
περιοχής Πέρα Καλεντίνης (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 περιοχής Πέρα
Καλεντίνης (παροχή υπηρεσιών), βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή υπάρχει ανάγκη αποκατάστασης βατότητας της
επαρχιακής οδού προς Πέρα Καλεντίνη, μετά από κατολίσθηση που εκδηλώθηκε στο φρύδι του πρανούς,
καθώς επίσης και ταυτόχρονη προστασία των πρανών με την κατασκευή συρματοκιβωτίων, προκειμένου
να προστατευθούν κατοικίες και καλλιέργειες.
 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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1085/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο
της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 30ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 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.
Μακεδονίας.
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3. Τον

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

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

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

οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε.

Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 11137/2506-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1470/25-06-2021 στον φάκελο 2021 εισηγήσεων
Ο.Ε.), με την οποία με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης
δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και τη διάθεση
των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων
της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2021, όπως εμφανίζονται στον συνημμένο στην εισήγηση
πίνακα.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση της κατωτέρω αναφερομένης δαπάνης η οποία εξυπηρετεί
λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε
βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων, του Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, έτους 2021, σύμφωνα με τον
κατωτέρω πίνακα, ως εξής:
α/α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ –
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Συντήρηση
κλιματιστικών

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ
(Ποσό με
ΦΠΑ) €

Ε.Φ. 072 /
ΚΑΕ

Συντήρηση των κλιματιστικών των Υπηρεσιών
εντός και εκτός του Διοικητηρίου της ΠΕΘ.

3.000,00 €

0851.01

.……………………………………………………………………………………………………………
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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1086/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο
της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την κάλυψη των εξόδων ανανέωσης
πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) και επαγγελματικής άδειας
οδήγησης.
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. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11608/01-07-2021 έγγραφο, συνημμένο
με αρ. πρωτ. 1509/01-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται
την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής στο όνομα του Κάτσου Βασίλειου υπαλλήλου ΔΕ οδηγών του τμήματος
Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Θεσπρωτίας με ΑΦΜ 061416770 και ΑΜ 789146, για την κάλυψη
των εξόδων ανανέωσης πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) και
επαγγελματικής άδειας οδήγησης.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 380,00 € και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των
αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0899.01 του προϋπολογισμού της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021, για την έκδοση χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής στο όνομα του Κάτσου Βασιλείου, υπαλλήλου ΔΕ οδηγών του Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Θεσπρωτίας με ΑΦΜ 061416770 και ΑΜ 789146, για την κάλυψη
των εξόδων ανανέωσης πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) και επαγγελματικής
άδειας οδήγησης.
.……………………………………………………………………………………………………………
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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1087/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο της
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 32ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση στεγανότητας και καθαρισμός τσιμενταυλάκων από προβλήματα που
δημιουργήθηκαν από την συστολή και διαστολή αυτών στο Προδρόμι Παραμυθιάς (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. 5523/26-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1501/01-07-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1.Τις έντονες συνεχείς οχλήσεις των κατοίκων της περιοχής Προδρομίου, αλλά και συνεχείς οχλήσεις του
Προέδρου του ΤΟΕΒ Προδρομίου ότι έχουν μεγάλη απώλεια στο νερό που ποτίζουν τον κάμπο. Μετά δε από
αυτοψία υπαλλήλου της υπηρεσίας διαπιστώθηκαν όλα τα προαναφερόμενα, για το λόγω αυτό η υπηρεσία
μας έκρινε σκόπιμο να γίνει η αποκατάσταση των ρωγμών του αρδευτικού καναλιού με εφαρμογή ενισχυμένου
σκυροδέματος και μεταλλικών στοιχείων για τις διαστολές συστολές των αρμών ,καθώς και την απομάκρυνση
των φερτών υλικών από τους τσιμεντένιους αύλακες.
2. Την με αριθμ. : 48372/2010/12-04-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης
πίστωσης ποσού 9.000,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Αποκατάσταση-καθαρισμός
αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου
με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 με υποέργο : «Αποκατάσταση στεγανότητας και καθαρισμός τσιμενταυλάκων από
προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την συστολή και διαστολή αυτών στο Προδρόμι Παραμυθιάς(παροχή
υπηρεσιών).
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση στεγανότητας και
καθαρισμός τσιμενταυλάκων από προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την συστολή και διαστολή αυτών
στο Προδρόμι Παραμυθιάς (παροχή υπηρεσιών)» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ53000002 προϋπολογισμού 9.000,00 € (με Φ.Π.Α.) …».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 9.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000002 και τίτλο
«Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020» για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στεγανότητας και καθαρισμός
τσιμενταυλάκων από προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την συστολή και διαστολή αυτών στο
Προδρόμι Παραμυθιάς (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή,
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή κρίνεται απαραίτητη η
αποκατάσταση των ρωγμών του αρδευτικού καναλιού, στην περιοχή Προδρόμι Παραμυθιάς, με
εφαρμογή ενισχυμένου σκυροδέματος και μεταλλικών στοιχείων για τις διαστολές συστολές των αρμών,
καθώς και η απομάκρυνση των φερτών υλικών από τους τσιμεντένιους αύλακες, λόγω της απώλειας
νερού που παρατηρήθηκε.
 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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1088/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο της
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό δίκτυο α) Καρτέρι-Πέρδικα και β) Κόμβος Πάργας
– Αγιά –Σύβοτα 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. 5530/26-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1505/01-07-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1 Το με αριθ. πρωτ 87/1-6-2021 έγγραφο του Προέδρου της Κοινότητας Πέρδικας για τα προβλήματα
ορατότητας επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου Καρτέρι-Πέρδικα-Σύβοτα, Κόμβος Πάργας Αγιά -Σύβοτα του
Νομού Θεσπρωτίας λόγω της πυκνής βλάστησης η οποία αναπτύχτηκε τους τελευταίους μήνες , είναι άμεση
και επιτακτική ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία της Επαρχιακής Οδού του νομού Θεσπρωτίας να έχουμε
πλήρη αποκατάσταση της ορατότητας των κινουμένων αυτοκινήτων στο επαρχιακό 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. : 47608/1972/9-4-2021απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 18.000,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Συντήρηση, συμπλήρωση και
αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021)» της ΣΑΕΠ Ηπείρου με
Κ.Α.2019 ΕΠ53000001 υποέργου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό δίκτυο α) Καρτέρι-Πέρδικα και β)
Κόμβος Πάργας Αγιά -Σύβοτα έτους 2021.(παροχή υπηρεσιών)» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου
με Κ.Α 2019ΕΠ5300001. προϋπολογισμού: 18.000,00 € (με Φ.Π.Α.)..
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Συντήρηση πρασίνου στο
επαρχιακό δίκτυο α) Καρτέρι-Πέρδικα και β) Κόμβος Πάργας Αγιά -Σύβοτα έτους 2021 (παροχή υπηρεσιών)»
έργου: «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου
2019-2021)», της ΣΑΕΠ Ηπείρου με Κ.Α.2019 ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 18.000,00 € (με Φ.Π.Α.) …».
6.

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

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 18.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2019ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας
Ηπείρου 2019-2021» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου
στο επαρχιακό δίκτυο α) Καρτέρι-Πέρδικα και β) Κόμβος Πάργας - Αγιά–Σύβοτα έτους 2021 (παροχή
υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή υπάρχει άμεση και επιτακτική ανάγκη, για την εύρυθμη λειτουργία
του ως άνω Επαρχιακού δικτύου του Νομού Θεσπρωτίας, να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση της
ορατότητας των κινουμένων αυτοκινήτων στο επαρχιακό οδικό, τόσο στις ευθυγραμμίες όσο περισσότερο
στις στροφές και στις διασταυρώσεις της Ε.Ο. με τους κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους και ειδικά τους
τρέχοντες μήνες που θα αυξηθεί η κίνηση λόγω τουρισμού, αλλά και για την προστασία από πυρκαγιές.
 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
-124-

ΑΔΑ: Ω56Η7Λ9-ΣΕΖ

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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1089/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο της
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 34ο
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-05-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Διευθετήσεις ομβρίων υδάτων στο
Δ.Δ. Ν. Σινώπης», προϋπολογισμού € 64.000,00 με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), 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. 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 328 και αρ. πρωτ. 6239/337/19-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΘΤ47Λ9-ΧΓΩ) απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης, ποσού € 64.000,00 για την πληρωμή του έργου «Διευθετήσεις ομβρίων υδάτων στο
Δ.Δ. Ν. Σινώπης», σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 ΜΕ Κ.Α.2012ΕΠ03000012 και
τίτλο "Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π) Περιφέρειας Ηπείρου" (Πρόγραμμα Έργων που
χρηματοδοτείται από τα έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.), η οποία καταχωρήθηκε με α/α 336 στο βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας.
7. Την αριθμ. 9/484/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η
διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), για την
επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Διευθετήσεις ομβρίων υδάτων στο Δ.Δ.
Ν. Σινώπης», προϋπολογισμού € 64.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από
την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ.
917/12-03-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε,
ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 33695/886/11-03-2021 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ
071.9459.04.010.01 του προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021,
σύμφωνα με την με α/α 328 και αρ. πρωτ. 6239/337/19-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΘΤ47Λ9-ΧΓΩ) απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 336 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας.
8. Την αριθμ. 15/833/24-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από
11-05-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-05-2021 ανοιχτής διαδικασίας
συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας
«Διευθετήσεις ομβρίων υδάτων στο Δ.Δ. Ν. Σινώπης», προϋπολογισμού € 64.000,00 με ΦΠΑ, σε
βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.04.010.01 του προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου
/ Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με το οποίο, αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης ο
οικονομικός φορέας «ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό
έκπτωσης σαράντα δύο επί τοις εκατό (42 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο
ποσό 29.935,48 € χωρίς ΦΠΑ και 37.120,00 € με ΦΠΑ.
9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2978/30-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1498/30-062021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 3006-2021 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό του 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
«ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα
δύο επί τοις εκατό (42 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 29.935,48
€ χωρίς ΦΠΑ και 37.120,00 € με ΦΠΑ.
10.

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

Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 30-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού
διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 11-05-2021, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της
Π.Ε. Πρέβεζας «Διευθετήσεις ομβρίων υδάτων στο Δ.Δ. Ν. Σινώπης», προϋπολογισμού € 64.000,00 με
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.04.010.01 του προϋπολογισμού Περιφέρειας
Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και
σύμφωνα με το οποίο, 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
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στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα
«ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα δύο
επί τοις εκατό (42 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 29.935,48 € χωρίς
ΦΠΑ και 37.120,00 € με ΦΠΑ.
Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις
30-06-2021, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Διευθετήσεις ομβρίων
υδάτων στο Δ.Δ. Ν. Σινώπης», προϋπολογισμού € 64.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.04.010.01 του προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους
2021,
στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», ο οποίος
προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα δύο επί τοις εκατό (42 %) στις τιμές του Τιμολογίου της
μελέτης και προσφερόμενο ποσό 29.935,48 € χωρίς ΦΠΑ και 37.120,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το από
11-05-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 15/833/24-05-2021
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 30-06-2021 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 «ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, στο
ποσό των 37.120,00 € με ΦΠΑ, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ
071.9459.04.010.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021,
σύμφωνα με την με α/α 328 και αρ. πρωτ. 6239/337/19-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΘΤ47Λ9-ΧΓΩ) απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 336 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής
της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

-127-

ΑΔΑ: Ω56Η7Λ9-ΣΕΖ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη του του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ.
Ν. ΣΙΝΩΠΗΣ», προϋπολογισμού 64.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, σήμερα την 30-06-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30
π.μ. οι:
1.
2.
3.

Νικόλαος Κατσάνος ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Πρόεδρος,
Γλυκερία Βαγγελάκη TΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Μέλος, και
Θεόδωρος Οικονόμου ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Μέλος,

της επιτροπής διαγωνισμού που συστάθηκε με την με αρ. 53077/1660/20-04-2021 απόφαση της
Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, μετά την αρ. 9/484/22-03-2021 (Θέμα 70ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, προκειμένου
να ολοκληρώσουμε το από 11-05-2021 πρακτικό της δημοπρασίας του παραπάνω έργου.
Έχοντας υπόψη:
1. Την με αρ. 15/833/24-05-2021 (ΑΔΑ:ΨΝ517Λ9-0ΒΚ). απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας

Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας
συνοπτικού διαγωνισμού της 11-05-2021, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέματος,
κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας, <<ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ>> ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα δύο επί τοις εκατό(42 %) στις τιμές
του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 29.935,48 € χωρίς ΦΠΑ (37.120,00 € με ΦΠΑ).
2. Το αρ. πρωτ. 77386/2470/02-06-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. κοινοποίησης της αριθ. 15/833/24-05-2021

(ΑΔΑ:ΨΝ517Λ9-0ΒΚ) 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. 88850/2832/18-06-2021

έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. προς τον κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για την υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης.

5. Την με αρ. πρωτ.91940/2910/24/06/2021 αίτηση του κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με την οποία

υπέβαλε προς την Επιτροπής Διαγωνισμού σφραγισμένο φάκελο με δικαιολογητικά.
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.
6. Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα, <<ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ>> ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα δύο επί τοις εκατό(42 %) στις
τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 29.935,48 € χωρίς ΦΠΑ (37.120,00 € με ΦΠΑ).
Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του από 11-05-2021 πρακτικού δημοπρασίας.
Πρέβεζα, 30-06-2021
Η Επιτροπή
1.
Νικόλαος Κατσάνος
2.

Γλυκερία Βαγγελάκη

3.

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1090/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο
της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 35ο
Έγκριση του από 25-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-06-2021
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου
με Α/Α 1 «Κατασκευή έργων διευθέτησης ρέματος στο Δήμο Πάργας (ρέμα Τούση)»,
προϋπολογισμού 2.320.000,00 € με ΦΠΑ της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5067653
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
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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), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. πρωτ. 2480/06-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΙΛ7Λ9-ΒΩΖ) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας
«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣ 5067653, η Πράξη «Κατασκευή
έργων διευθέτησης ρέματος στο Δήμο Πάργας (ρέμα Τούση)», συνολικού προϋπολογισμού
€ 2.437.569,58.
6. Την αριθμ. 14/745/13-05-2021 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 υποέργου με Α/Α 1 «Κατασκευή έργων διευθέτησης ρέματος
στο Δήμο Πάργας (ρέμα Τούση)», προϋπολογισμού 2.320.000,00 € με ΦΠΑ, της ομώνυμης
Πράξης, η οποία εντάχθηκε με κωδικό ΟΠΣ 5067653 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» και στη ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ
2020ΕΠ01810037, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1805/29-042021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την
αριθμ. πρωτ. 48332/1442/12-04-2021 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Πρέβεζας και βάσει της αριθμ.
πρωτ. 1010/16-04-2021 θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Ηπείρου, για τα σχέδια των τευχών της διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα
με την οποία θα προκηρυχθεί το ως άνω Υποέργο. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του
έργου βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας.
Β) εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού 2.320.000,00 € με ΦΠΑ και η διάθεση της
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 της
Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2020ΕΠ01810037 και τίτλο «Κατασκευή έργων διευθέτησης
ρέματος στο Δήμο Πάργας (ρέμα Τούση)», συνολικού προϋπολογισμού € 2.437.569,58 με
ΦΠΑ, για την υλοποίηση του ανωτέρω Υποέργου με Α/Α 1 και
Γ) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος,
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας και ορίστηκαν
τα μέλη αυτής.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2963/29-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1482/29-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει
προς έγκριση, το από 25-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 24-06-2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
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με το οποίο, προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού αναδείχθηκε η ένωση οικονομικών
φορέων «ΚΞΙΑ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», η οποία προσέφερε
μέση έκπτωση τριάντα και δεκαεννέα εκατοστά επί τοις εκατό (30,19%) και προσφερόμενο
ποσό 1.306.216,00 € (χωρίς ΦΠΑ).
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 25-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας
για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 179999, που διενεργήθηκε την 24-06-2021 για
την κατασκευή του υποέργου με Α/Α 1 «Κατασκευή έργων διευθέτησης ρέματος στο Δήμο
Πάργας (ρέμα Τούση)», προϋπολογισμού 2.320.000,00 € με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης, η
οποία εντάχθηκε με κωδικό ΟΠΣ 5067653 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 20142020» και στη ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2020ΕΠ01810037, το οποίο
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και
σύμφωνα με το οποίο, αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης, η ένωση οικονομικών φορέων
«ΚΞΙΑ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», η οποία προσέφερε μέση έκπτωση
τριάντα και δεκαεννέα εκατοστά επί τοις εκατό (30,19%) και προσφερόμενο ποσό 1.306.216,00
€ (χωρίς ΦΠΑ).
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (1o)
Δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:
«Κατασκευή έργων διευθέτησης ρέματος στο Δήμο Πάργας (ρέμα Τούση)»
προϋπολογισμού 2.320.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας σήμερα στις 24-6-2021, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 10:00 πμ οι:
1. Κωνσταντίνος Κατσιμπόκης, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως Πρόεδρος
2. Σοφία Παπαγεωργίου, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ως Μέλος
3. Νικόλαος Κατσάνος, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ως Μέλος
της επιτροπής διαγωνισμού που συστάθηκε με την με αρ. 14/745/13-05-2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε σε
ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων που υποβλήθηκαν
έως την 18-6-2021 για τον ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την με αρ.
68376/2195/20-5-2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008632995).
Ο Πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, με
χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με αριθμό συστήματος 179999.
Διαπιστώθηκε ότι υπέβαλλαν προσφορές τρείς (3) οικονομικοί φορείς, ως εξής (σύμφωνα με το
χρόνο υποβολής):
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Α/Α
Οικονομικός φορέας
1
ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ
2
ΚΞΙΑ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3
ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε
Στην συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.β της διακήρυξης, η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική
αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική
Προσφορά».
Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε ο σχετικός
κατάλογος μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και αριθμητική
αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της
παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου
ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα
95 και 98 του Ν. 4412/2016.
Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν κατά σειρά μειοδοσίας:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α
Οικονομικός φορέας
Μέση έκπτωση
1
ΚΞΙΑ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
30,19 %
2
ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ
20,00 %
3
ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε
5,04 %
Κατά το στάδιο αυτό, διαπιστώθηκε ότι το «Έντυπο Οικονομικής προσφοράς» της ένωσης
οικονομικών φορέων «ΚΞΙΑ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» δεν έφερε καμία ψηφιακή
υπογραφή. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή διαγωνισμού αποφάσισε –κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 της
Διακήρυξης- να προσκληθεί η ένωση οικονομικών φορέων «ΚΞΙΑ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ, προκειμένου να
επανυποβάλει το «Έντυπο Οικονομικής προσφοράς» ψηφιακά υπογεγραμμένο, είτε από όλους τους
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από τον εκπρόσωπό της, νομίμως
εξουσιοδοτημένο.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας
τη σειρά μειοδοσίας, έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης, ήτοι την
ΤΕΥΔ και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε ότι:
1) Στα έντυπα ΤΕΥΔ των οικονομικών φορέων που αποτελούν την ένωση «ΚΞΙΑ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» δεν αναφέρεται με σαφήνεια οτι κάθε οικονομικός φορέας: α) διαθέτει
πτυχίο ΜΕΕΠ κατηγορίας «Υδραυλικών» τουλάχιστον 2ας τάξης και β) δεν υπερβαίνει τα ανώτατα
επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008 όπως ισχύει. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή
διαγωνισμού αποφάσισε –κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 της Διακήρυξης- να προσκληθεί η ένωση
οικονομικών φορέων «ΚΞΙΑ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ, προκειμένου να επανυποβάλει τα «Έντυπα ΤΕΥΔ»,
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωσή του, ψηφιακά υπογεγραμμένες,
στις οποίες να αναφέρεται ρητά ότι κάθε οικονομικός φορέας: α) διαθέτει πτυχίο ΜΕΕΠ κατηγορίας
«Υδραυλικών» τουλάχιστον 2ας τάξης και β) δεν υπερβαίνει τα ανώτατα επιτρεπτά όρια
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο
άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008 όπως ισχύει.
2) υποβλήθηκαν δύο εγγυητικές επιστολές συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης του ΤΜΕΔΕ (οι οποίες
φέρουν ψηφιακή υπογραφή και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η προσκόμιση πρωτότυπης εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 3.5.α της διακήρυξης), οι οποίες ελέγχθηκαν
αυθημερόν μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του ΤΜΕΔΕ (https://validate.tmede.gr) και
3) υποβλήθηκε μία εγγυητική επιστολή της «Τράπεζας Ηπείρου», που προσκομίσθηκε την 23-6-2021
στην Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
Προκειμένου: α) να εφαρμοσθεί η διαδικασία που προβλέπεται από την εγκύκλιο 17/21-9-2010
του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (γνησιότητα εγγυητικών επιστολών) και να
ζητηθεί από «Τράπεζα Ηπείρου» που εξέδωσε την παραπάνω εγγυητική επιστολή συμμετοχής να
βεβαιώσει τη γνησιότητά της και β) να προσκληθεί η ένωση οικονομικών φορέων «ΚΞΙΑ ΦΟΥΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ
προκειμένου να υποβάλλει όλες τις προαναφερόμενες συμπληρώσεις και διευκρινίσεις, η επιτροπή
στο σημείο αυτό αποφάσισε: τη διακοπή της συνεδρίασής της, και τη συνέχιση της συνεδρίασης άμεσα,
μετά τη λήψη της βεβαίωσης γνησιότητας από την «Τράπεζα Ηπείρου» καθώς και όλων των
απαιτούμενων συμπληρώσεων και διευκρινίσεων την ένωση «ΚΞΙΑ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ».
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Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώθηκε την 25-6-2021, οπότε και στην κατοχή της Επιτροπής
Διαγωνισμού περιήλθε η βεβαίωση γνησιότητας από την «Τράπεζα Ηπείρου» καθώς και όλες οι
απαιτούμενες συμπληρώσεις και διευκρινίσεις από την ένωση οικονομικών φορέων «ΚΞΙΑ ΦΟΥΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ». Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε συνεδρίαση
και διαπίστωσε ότι όλες οι προσφορές των διαγωνιζόμενων είναι δεκτές.
Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω «Πίνακα παραδεκτών προσφορών κατά
σειρά μειοδοσίας»:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α
Οικονομικός φορέας
Μέση έκπτωση
1
ΚΞΙΑ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
30,19 %
2
ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ
20,00 %
3
ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε
5,04 %
Σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, και σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.η της διακήρυξης, η
Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Κατασκευή έργων
διευθέτησης ρέματος στο Δήμο Πάργας (ρέμα Τούση)», στην μειοδότρια ένωση οικονομικών φορέων
«ΚΞΙΑ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», η οποία προσέφερε μέση έκπτωση τριάντα και
δεκαεννέα εκατοστά επί τοις εκατό (30,19%) και προσφερόμενο ποσό 1.306.216,00 € (χωρίς ΦΠΑ).
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται σε τέσσερις (4) σειρές.
Πρέβεζα, 25-6-2021
Η επιτροπή διαγωνισμού

Κωνσταντίνος Κατσιμπόκης
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Σοφία Παπαγεωργίου
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Νικόλαος Κατσάνος
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1091/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο της
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 36ο
Έγκριση του Πρακτικού 3/28-06-2021 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης)
της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την
ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του
προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2021 στην Περιφερειακή
Ενότητα Πρέβεζας, προϋπολογισμού 165.194,70 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), 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. 9/487/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης και
διάθεση πίστωσης, και διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προϋπολογισμού €
165.194,70 με ΦΠΑ, για την ανάθεση υπηρεσιών, για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα
πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2021, στην
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού –
Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας.
7. Την αριθμ. 10/531/31-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:
8. Α. Καταρτίστηκε η διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη
εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος
συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας,
προϋπολογισμού 165.194,70 € με Φ.Π.Α., με σφραγισμένες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά ομάδα
ειδών με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα
Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην
αριθμ. πρωτ. 1471/29-03-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας.
Η προκαλούμενη δαπάνη για τη διενέργεια του ως άνω ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού
διαγωνισμού, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 295 & ΚΑΕ 0879.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε.
Πρέβεζας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την αριθμ. 9/487/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, και την με α/α 960 και αριθμ. πρωτ. 40555/1443/26-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΙ9Ζ7Λ9-ΑΛΞ)
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με α/α 963 καταχώρησης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
πληρωμής της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και
Β. Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού,
αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση υπηρεσιών, και ορίσθηκαν τα μέλη
αυτής με τους αναπληρωτές τους, υπάλληλοι της Π.Ε. Πρέβεζας
9. Την αριθμ. 15/839/24-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα
Πρακτικά 1/12-05-2021 και 2/20-05-2021 της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού
μειοδοτικού διαγωνισμού του θέματος, σύμφωνα με τα οποία αναδείχθηκαν προσωρινοί μειοδότες
του διαγωνισμού, ανά τομέα της διακήρυξης, οι κάτωθι διαγωνιζόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις
αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό, οι τεχνικές τους προσφορές
καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης, και οι οικονομικές τους προσφορές έγιναν αποδεκτές και
είναι οι πλέον συμφέρουσες, ως εξής: Τομέας Α: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά
ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό: 0,069 € (χωρίς ΦΠΑ). Τομέας Γ: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή
προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό: 0,074 € (χωρίς ΦΠΑ). Τομέας Ε: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ.
ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό: 0,083 € (χωρίς ΦΠΑ).
Τομέας Β΄: ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και
ψεκασμό: 0,080 € (χωρίς ΦΠΑ). Τομέας Δ΄: ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με τιμή προσφοράς ανά
ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό: 0,084 € (χωρίς ΦΠΑ).
Επίσης, εγκρίθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.4325/2015, όπως
αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 40 του Ν. 4673/2020 (ΦΕΚ 52/Α/2020) και για λόγους
δημόσιου συμφέροντος, η ανάθεση του από εδάφους ψεκασμού ελαιοδέντρων στα πλαίσια του
προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2021, στην Περιφερειακή
Ενότητα Πρέβεζας, στους ανωτέρω προσωρινούς μειοδότες του διαγωνισμού.
10. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας,
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3070/29-06-2021 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1484/29-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η
υπηρεσία αποστέλλει συνημμένα, το Πρακτικό ΙΙΙ/28-06-2021 της επιτροπής διεξαγωγής,
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αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση του εν θέματι ανοικτού ηλεκτρονικού
μειοδοτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε σύμφωνα με την αρ. 43948/1562/02-04-2021 διακήρυξη
της Π.Ε. Πρέβεζας και εισηγείται την έγκρισή του.
11. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το Πρακτικό 3/28-06-2021 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της
Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες
προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων
στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2021 στην
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, προϋπολογισμού 165.194,70 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων
του ΕΦ 295 & ΚΑΕ 0879.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021, βάσει της αρ. πρωτ.
43948/1562/02-04-2021 και με Α/Α Συστήματος: 107989 Διακήρυξης της Π.Ε. Πρέβεζας,
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 ηλεκτρονική
αποσφράγιση, καταγραφή και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τους
προσωρινούς μειοδότες του διαγωνισμού, οι οποίοι αναδείχθηκαν βάσει των Πρακτικών 1/12-05-2021 και
2/20-05-2021 της Επιτροπής Διενέργειας, τα οποία εγκρίθηκαν με την αριθμ. 15/839/24-05-2021
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αφού διαπίστωσε την πληρότητα των υποβληθέντων
στοιχείων, καθώς είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ομόφωνα εισηγείται
την κατακύρωση της σύμβασης στους προσωρινούς μειοδότες για την υλοποίηση του έργου, κατά τομέα,
ως κατωτέρω:
Τομέας Α: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό: 0,069 €
(χωρίς ΦΠΑ)
Τομέας Γ: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό: 0,074 €
(χωρίς ΦΠΑ)
Τομέας Ε: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό: 0,083 €
(χωρίς ΦΠΑ)
Τομέας Β΄: ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και
ψεκασμό: 0,080 € (χωρίς ΦΠΑ)
Τομέας Δ΄: ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και
ψεκασμό: 0,084 € (χωρίς ΦΠΑ).
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων


Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες
προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων
στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2021 στην
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, προϋπολογισμού 165.194,70 € με Φ.Π.Α., βάσει της αρ. πρωτ.
43948/1562/02-04-2021 και με Α/Α Συστήματος: 107989 Διακήρυξης της Π.Ε. Πρέβεζας,
στους κάτωθι μειοδότες, ανά τομέα της διακήρυξης, οι οποίοι πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις
έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό, οι τεχνικές τους προσφορές καλύπτουν τις απαιτήσεις της
διακήρυξης, και οι οικονομικές τους προσφορές έγιναν αποδεκτές και είναι οι πλέον συμφέρουσες, βάσει
των Πρακτικών 1/12-05-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών
προσφορών) και 2/20-05-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής
Διενέργειας, τα οποία εγκρίθηκαν με την αριθμ. 15/839/24-05-2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισαν, ήταν πλήρη, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη διακήρυξη, σύμφωνα με το ανωτέρω, Πρακτικό 3/28-06-2021 της Επιτροπής Διενέργειας,
ως εξής:
Τομέας Α: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό: 0,069 €
(χωρίς ΦΠΑ)
Τομέας Γ: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό: 0,074 €
(χωρίς ΦΠΑ)
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Τομέας Ε: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό: 0,083 €
(χωρίς ΦΠΑ)
Τομέας Β΄: ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και
ψεκασμό: 0,080 € (χωρίς ΦΠΑ)
Τομέας Δ΄: ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και
ψεκασμό: 0,084 € (χωρίς ΦΠΑ).





Εγκρίνει την σύναψη συμβάσεων με τους ανωτέρω μειοδότες για τον από εδάφους ψεκασμό
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους
2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, με ποσά, σύμφωνα με τις οικονομικές προσφορές τους και
με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 295 & ΚΑΕ 0879.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε.
Πρέβεζας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την αριθμ. 9/487/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, και την με α/α 960 και αριθμ. πρωτ. 40555/1443/26-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΙ9Ζ7Λ9-ΑΛΞ) απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης, με α/α 963 καταχώρησης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας.
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
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ
ΕΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021

Πρέβεζα: 28 - 06 - 2021
Αριθ. Πρωτ.: 93382/7952

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3
Της Επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, της με Α/Α Συστήματος
107989 και Αρ. Πρωτ. 43948/1562/02-04-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008384988) Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνή
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την « ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων
στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2021, στην
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας (CPV: 77100000-1) » .
Στην Πρέβεζα σήμερα, την 24η του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.,
συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από το 90952/2938/23-06-2021 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε.
Πρέβεζας, στα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η
επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση
αυτών, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 10/531/31.03.2021(ΑΔΑ: ΩΥΟ67Λ9-ΙΧΥ), απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
Σκοπός της συνεδρίασης ήταν να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης στο πλαίσιο της συμμετοχής στη διαδικασία διαγωνισμού, για την «Ανάδειξη εργολάβων για τον
από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου
της ελιάς έτους 2021, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. 43948/1562/02-042021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008384988 2021-04-02) Διακήρυξη Διαγωνισμού (α/α συστήματος: 107898), καθώς και
των ειδικών διατάξεων που διέπουν αυτή.
Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι:
1) Κουμπής Γρηγόριος, Υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας,
2) Χασκή Μαρία, Υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας,
3) Τέφας Αλέξανδρος, Υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας.
Η Επιτροπή εισήχθη στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) με τους κωδικούς εισαγωγής/πρόσβασης που φέρει πιστοποιημένος, από τη Γ.Γ.Ε. του Υπουργείου
Ανάπτυξης, χρήστης του Τμήματος Προμηθειών.
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Μετά την ανωτέρω διαδικασία, τα μέλη της Επιτροπής απέκτησαν πρόσβαση στο περιεχόμενο του
(υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», των ηλεκτρονικών προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια
του ανωτέρω διαγωνισμού, από τους οικονομικούς φορείς.
Η Επιτροπή διαπίστωσε την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού από τους
προσωρινούς μειοδότες που αναδείχθηκαν με την 15/839/24.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΝ517Λ9-0ΒΚ) απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8.2 της Διακήρυξης , ως
ακολούθως:

Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ
ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ.
ΘΩΜΑΣ

ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

1

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

5

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡ. 2.2.3.2.α

ΝΑΙ

ΝΑΙ

6

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΕΠΕ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

7

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡ. 2.2.3.4

ΝΑΙ

ΝΑΙ

8

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡ. 2.2.3.9

ΝΑΙ

ΝΑΙ

9

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

10.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

11

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Ο.Γ.Α.

-

ΝΑΙ

12

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

-

ΝΑΙ

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά , κρίνονται αποδεκτά καθώς είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην την Αρ.
Πρωτ. 43948/1562/02-04-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008384988 2021-04-02) Διακήρυξη Διαγωνισμού (α/α
συστήματος: 107898.
Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη:
1.
2.
3.

Το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τον ανωτέρω διαγωνισμό.
Τους όρους της με αριθ. 43948/1562/02-04-2021 Διακήρυξης του διαγωνισμού.
Τα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά.
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης του διαγωνισμού στους προσωρινούς μειοδότες για την
υλοποίηση του έργου, κατά τομέα, ως κατωτέρω:

Τομέας Α: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό: 0,069
€ (χωρίς ΦΠΑ)
Τομέας Γ: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό: 0,074
€ (χωρίς ΦΠΑ)
Τομέας Ε: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό: 0,083
€ (χωρίς ΦΠΑ)
Τομέας Β΄: ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και
ψεκασμό: 0,080 € (χωρίς ΦΠΑ).
Τομέας Δ΄: ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και
ψεκασμό: 0,084 € (χωρίς ΦΠΑ).
Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και υποβάλλεται στη
Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, για τις περαιτέρω ενέργειες.

Ο Πρόεδρος
Κουμπής Γρηγόριος
(ΠΕ Γεωτεχνικών)

Τα Μέλη
Χασκή Μαρία
(ΠΕ Γεωτεχνικών)

Τέφας Αλέξανδρος
(ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1092/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο της
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 37ο
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε.
Πρέβεζας οικ. έτους 2021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), 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 Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της Δ/νσης
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το
αριθμ. πρωτ. 3059/29-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1480/29-06-2021 στον φάκελο
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«….. Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α΄/2012).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε
και ισχύει.
4. Το Π.Δ. 140 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (Φ.Ε.Κ. 233/Α΄/27-12-2010), όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α’/2016).
6. Τη με αριθ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα:
«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών».
7. Το αρ. πρωτ. 2256/26-5-2021, έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π. Ε. Πρέβεζας, περί
επιστροφής ποσού από καταβληθέν παράβολο του οποίου δεν έγινε χρήση.
8. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π. Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2021.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση πραγματοποίησης των κατωτέρω δαπανών και τη διάθεση της αντίστοιχων πιστώσεων,
ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., όπως αυτές εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού
της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2021 (ΠΙΝΑΚΑΣ)….»
1.

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω δαπανών και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων,
ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας,
οικ. έτους 2021, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, ως εξής:
Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ

1

072

3199.01

39,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΑΡΑΒΟΛΟ
ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ
ΟΠΟΙΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΧΡΗΣΗ.

ΜΠΟΥΤΙΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ

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

-143-

ΑΔΑ: Ω56Η7Λ9-ΣΕΖ

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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1096/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο της
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 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 την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Καθαρισμός τάφρου Σαγιάδας – Ασπροκκλησίου (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. 10164/05-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1522/05-07-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1. Ότι, απαιτείται άμεσα ο καθαρισμός της τάφρου από Σαγιάδα προς Ασπροκκλήσι προς αποφυγή
πλημμυρικών φαινομένων κατά τη διάρκεια του χειμώνα και τώρα που το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες
(μεγάλη περίοδος ανομβρίας, χαμηλή στάθμη νερού στη τάφρο κ.α.)
2. Την με αριθμ. : 97769/7633/02-07-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης
πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000001 με υποέργο : «Καθαρισμός τάφρου Σαγιάδας - Ασπροκκλησίου (παροχή υπηρεσιών)»
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Καθαρισμός τάφρου Σαγιάδας Ασπροκκλησίου (παροχή υπηρεσιών)» του έργου : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού
24.800,00 € .…».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει 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 τάφρου Σαγιάδας – Ασπροκκλησίου
(παροχή υπηρεσιών), βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται άμεσα ο καθαρισμός της τάφρου από Σαγιάδα
προς Ασπροκκλήσι, την τρέχουσα χρονική στιγμή που το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες (μεγάλη
περίοδος ανομβρίας, χαμηλή στάθμη νερού στη τάφρο κ.α.) προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων
κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
 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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1097/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο της
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 42ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Σαρακήνικου (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), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10160/05-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1527/05-07-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1.Ότι, απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση στη βατότητα της οδού στην περιοχή του Σαρακήνικου, αφού στη
διάρκεια του χειμώνα και λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στην περιοχή με τις
έντονες και σε μεγάλη διάρκεια βροχοπτώσεις, σημειώθηκαν φθορές επί του οδοστρώματος (καθιζήσεις,
ρηγματώσεις) που καθιστούν τη διέλευση δύσκολη και επικίνδυνη ταυτόχρονα. Επειδή δε διανύουμε τη θερινή
περίοδο, με την κίνηση συνεχώς να αυξάνεται, είναι επιτακτική ανάγκη η αποκατάσταση των παραπάνω
φθορών, προς αποφυγή ατυχημάτων.
2.Την με αριθμ. : 97762/7631/02-07-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α
2018ΕΠ53000001 με υποέργο : «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Σαρακήνικου (παροχή υπηρεσιών)»
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου: «Αποκατάσταση βατότητας
περιοχής Σαρακήνικου (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 περιοχής
Σαρακήνικου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός)
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση βατότητας
της οδού στην περιοχή του Σαρακήνικου, αφού στη διάρκεια του χειμώνα και λόγω των ακραίων καιρικών
φαινομένων που εκδηλώθηκαν στην περιοχή, με έντονες και σε μεγάλη διάρκεια βροχοπτώσεις,
σημειώθηκαν φθορές επί του οδοστρώματος (καθιζήσεις, ρηγματώσεις), καθιστώντας τη διέλευση
δύσκολη και επικίνδυνη ταυτόχρονα, ενώ επιπλέον επειδή διανύουμε τη θερινή περίοδο, με την κίνηση
συνεχώς να αυξάνεται, είναι επιτακτική ανάγκη η αποκατάσταση των παραπάνω φθορών, προς αποφυγή
ατυχημάτων.
 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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1098/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο της
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 43ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση βελτίωση στην οδό προς Ι.Μ. Στομίου ανάντη της Ε.Ο. Ιωαννίνων
Κονίτσης για την οδική ασφάλεια της Εθνικής οδού», αναδόχου Ντάφλη Γεωργίου του Ιωάννη,
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
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9374/28-06-2021 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1528/05-072021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. 5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ α. Η αρχική συμβατική προθεσμία λήγει στις 06/03/2021
β. Έχει δοθεί 1η παράταση μέχρι 30-07-201 με την υπ αρίθμ. 10/502/31-03-21 απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής. 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Το έργο χρηματοδοτείται από τον ΣΑΕΠ530
με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου με την υπ αρίθμ
109954/3574/18.08.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με προϋπολογισμό 110.000,00.ευρώ
7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Έχει πληρωθεί ο 1ος λογαριασμός για ποσό 35.327,06 ευρώ με ΦΠΑ.
8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Έχει εκτελεστεί το 95% των εργασιών.
9.. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (Α.Π.Ε.) – Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Δεν έχει συνταχθεί ΑΠΕ.
Β. ΕΙΔΙΚΑ
1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται η ανάδοχος στην από 17/06/2021 αίτησή του για την χορήγηση της
παρούσας παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.
Ο ανάδοχος στην από 17/06/2021 αίτησή του αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι
30/10/2021 για τους βάσιμους λόγους που αναφέρει σ΄ αυτή. Έχει εκτελεστεί το 95% των εργασιών όμως
απαιτείται περεταίρω χρόνος για την ολοκλήρωση του έργου και τον έλεγχο των τελικών επιμετρήσεων.
2.Απόψεις της Δ/νουσας Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των
εργασιών
Η μη ολοκλήρωση της εργολαβίας εντός της συμβατικής προθεσμίας δεν είναι υπαιτιότητα του αναδόχου.
Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου η
Υπηρεσία μας εισηγείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-10-2021
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 «Άμεση βελτίωση στην οδό προς Ι.Μ. Στομίου ανάντη της Ε.Ο. Ιωαννίνων Κονίτσης για την
οδική ασφάλεια της Εθνικής οδού», αναδόχου Ντάφλη Γεωργίου του Ιωάννη, μέχρι την 30-10-2021, με
δικαίωμα αναθεώρησης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1099/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο της
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
Τ.Κ. Κλειδωνιάς - Αετόπετρας του Δήμου Κόνιτσας», αναδόχου Ντάφλη Γεωργίου του Ιωάννη,
μέχρι την 31-10-2021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), 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
-150-

ΑΔΑ: Ω56Η7Λ9-ΣΕΖ

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9920/05-07-2021 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1529/05-072021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… 4.ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε την 15-07-2020 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και του Οικονομικού Φορέα
Ντάφλη Γεώργιο του Ιωάννη για ποσό 126.684,75 € με Φ.Π.Α. 5.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει
την 15-01-2021 6.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: Δεν έχει συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.
7.ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Μέχρι σήμερα, δεν έχουν γίνει πληρωμές. 8.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Εκτελούνται
χωματουργικές εργασίες . 9.Το έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων με αριθμ.πρωτ.175460/16330/16-12-2020 με το
οποίο υποβλήθηκε ο φάκελος με τα έγγραφα για την εξέταση της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης. 10.
Το
έγγραφο 4268/399/14-01-2021 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου ότι για να προχωρήσει στην
τροποποίηση τα έγγραφα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του Ο.Π.Σ.Α.Α 11.Το από 01-04-2021 έγγραφο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ότι τα έγγραφα υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του Ο.Π.Σ.Α.Α από το Δήμο Κόνιτσας. 12.
Το έγγραφο 50457/5721/14-04-2021 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου για 1η προέγκριση
τροποποίησης νομικής δέσμευσης. 13.Το έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων με αριθμ.πρωτ.59698/6691/09-062021 με το οποίο υποβλήθηκε ο φάκελος με τα έγγραφα για την εξέταση της 2ης τροποποίησης της νομικής δέσμευσης
14.Το έγγραφο 94892/9920/29-06-2021 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου για 2η προέγκριση
τροποποίησης νομικής δέσμευσης.
Β. ΕΙΔΙΚΑ
ΛΟΓΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
Ο ανάδοχος στην από 06-05-2021 αίτησή του αναφέρει ότι:
Λόγω των καιρικών συνθηκών (συνεχών βροχοπτώσεων) που επικράτησαν στην περιοχή δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση
των εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλτικών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου.
Για τους παραπάνω λόγους ο ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας εργασιών μέχρι 30-12-2021
ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου καθώς οι δυσμενείς καιρικές
συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή καθιστούν δύσκολη την ολοκλήρωση των εργασιών οδοστρωσίας και
ασφαλτικών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου.
Για τους παραπάνω βάσιμους λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, εισηγούμαστε την χορήγηση
παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-10-2021 με αναθεώρηση, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την
άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάμενης εργολαβίας ....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Τ.Κ. Κλειδωνιάς Αετόπετρας του Δήμου Κόνιτσας», αναδόχου Ντάφλη Γεωργίου του Ιωάννη, μέχρι την 31-10-2021, με
δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 1604/29-06-2021 σύμφωνη γνώμη της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1100/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο
της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 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 διενέργειας 6μηνης πρακτικής άσκησης φοιτητή ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της
Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), 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
-152-

ΑΔΑ: Ω56Η7Λ9-ΣΕΖ

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 της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6430/05-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1530/05-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής: «… Σας γνωρίζουμε ότι ο ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ Χρήστος του Νικολάου,
σπουδαστής
του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής του Διεθνές
Πανεπιστημίου της Ελλάδος, κατέθεσε στην υπηρεσία μας την 17- 06 - 2021 αίτηση με την
οποία ζητάει να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση το χρονικό διάστημα από 15 –
07– 2021 έως 14–01 -2021 για την απόκτηση του πτυχίου του. Ο ενδιαφερόμενος προσκόμισε
την με αριθμ. πρωτ . 170/ 25 – 6- 2021 βεβαίωση σπουδών από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της
Ελλάδος . Με την αριθμ Ζ1 / 136036/ 24-8- 2016 ( ΦΕΚ 2914/τ.Β/ 13-9-2016) Κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Παιδείας , Έρευνας
& Θρησκευμάτων εγκρίθηκαν στη Περιφέρεια Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων ( 10 ) δέκα θέσεις για
πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ διαφόρων ειδικοτήτων ανά εξάμηνο . Η δαπάνη για την
πρακτική άσκηση του ανωτέρω αναφερομένου σπουδαστή ανέρχεται στο ποσό # 1.056,48
ευρώ # πλέον εργοδοτικής εισφοράς για την κάλυψη της αμοιβής του , για τα προαναφερόμενα
χρονικά διάστημα αντίστοιχα από ( ήτοι μηνιαία δαπάνη 176,08 Ευρώ πλέον εργοδοτική εισφορά)
σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Περιφέρειας . Σύμφωνα με τα ανωτέρω ,
εισηγούμαστε την έγκριση και τη διάθεση πίστωσης για τα έτη 2021 και 2022 , όπως αναλύεται
κατωτέρω: (ΠΙΝΑΚΑΣ) …».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη διενέργεια πρακτικής άσκησης, σε Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου του Κουμουτσου Χρήστου του Νικολάου, σπουδαστή του
Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Μηχανικών του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας για το χρονικό διάστημα από 15-07-2021 μέχρι 14-012022 για την απόκτηση του πτυχίων του.
Η δαπάνη για την αμοιβή του ανωτέρω σπουδαστή, για το χρονικό διάστημα από 15-07-2021
μέχρι 14-01-2022, ανέρχεται στο ποσό των 1.056,48 € πλέον εργοδοτικής εισφοράς (ήτοι
μηνιαία δαπάνη 176,08 € πλέον εργοδοτικής εισφοράς 10,11 €) όπως αναλύεται στον πίνακα
που παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής:
ΚΑΕ

ΕΤΟΣ 2021
(μήνες από 15 Ιουλίου, Αύγουστος, Σεπτέμβριος
Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος)

ΕΤΟΣ 2022
Ημέρες 14 από τον Ιανουάριο
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0385
0291
ΣΥΝΟΛΟ

176, 08 Χ 5 μήνες
και 88,04 για 15νθημερο
10, 11 Χ 5 μήνες
και 5,55 για 15νθημερο
186, 19 Χ 5 1/2μήνες

= 880,4
= 88,04
= 50,55
= 5,55
= 1023.55

88,04 για 15νθημεο = 88,04
5,55 για 15νθημερο = 5, 55
88,04 +5,55= 93,59

Η ανωτέρω δαπάνη, για το ποσό που αντιστοιχεί στο οικ. έτος 2021, θα βαρύνει τις πιστώσεις
του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 0385 και 0291, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου /
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων έτους 2021, ενώ για το ποσό των € 93,59 που αντιστοιχεί στο
οικ. έτος 2022, εγκρίνεται η δέσμευση των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού της
Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2022 (πολυετής δέσμευση υποχρέωσης) σύμφωνα με τις διατάξεις
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄).
Επισημαίνεται ότι για το οικ. έτος 2021 έχουν εκδοθεί οι με α/α 21 και αρ. πρωτ. 451/42/04-012021 και α/α 26 και αρ. πρωτ. 457/47/04-01-2021 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες
καταχωρήθηκαν με α/α 21 και 26 αντίστοιχα στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της
Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1101/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο
της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1ο
Έγκριση του από 05-07-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-07-2021
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση οδού Ιωαννίνων – Κόνιτσας»,
προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), 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. 14/714/13-05-2021 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 Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση
οδού Ιωαννίνων – Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως
αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 7001/11-05-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα
με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 62134/6999/11-05-2021 απόφαση
έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και με
δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.056.01 του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, σύμφωνα με
την με α/α 686 και αρ. πρωτ. 19703/1794/12-02-2021 (ΑΔΑ: 6Ξ1Χ7Λ9-Ψ9Ξ) απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 705 στο βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου και
Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος,
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και
ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10378/06-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1550/06-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία
υποβάλλει προς έγκριση το από 05-07-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 02-07-2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με προσφορά 37.096,76 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) και
ποσοστό έκπτωσης πενήντα τέσσερα τοις εκατό (54,00 %).
8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος,
αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του στη σχετική αριθμ. 14/714/13-05-2021 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής: «Συμφωνούμε στην εισήγηση με την παρατήρηση ότι
πρόκειται για αναγκαία αλλά αποσπασματική παρέμβαση. Η συντήρηση – βελτίωση του
εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, ευθύνης της Περιφέρειας Ηπείρου, πρέπει να γίνεται με
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προγραμματισμό που θα επιτρέπει επεμβάσεις σε μεγαλύτερα τμήματα επί του οδοστρώματος. Η
ακολουθητέα πρακτική της περιφερειακής Αρχής δεν είναι αποτελεσματική και στις περισσότερες
των περιπτώσεων οι παρεμβάσεις μας προσιδιάζουν με «μπαλώματα» και καταλήγουν σε
κακοτεχνίες που σε μικρό διάστημα θα χρειαστούν επιπρόσθετα έξοδα για επιδιόρθωση και λόγω
της πλημμελούς επίβλεψης. Η πρόταση μας είναι να υπάρξει προγραμματισμός για επεμβάσεις
βελτίωσης του οδοστρώματος μεγαλύτερου μήκους, τουλάχιστον άνω του χιλιομέτρου.».
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 05-07-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-07-2021
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. 180775 για την
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση οδού Ιωαννίνων –
Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.
9771.01.056.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους
2021, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο
μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός
φορέας «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με προσφορά 37.096,76 € (χωρίς
Φ.Π.Α) και ποσοστό έκπτωσης πενήντα τέσσερα τοις εκατό (54,00 %).
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΈΡΓΟ: «Συντήρηση-βελτίωση οδού Ιωαννίνων Κόνιτσας»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΟΣ: 100.000,00 € με ΦΠΑ

ΠΡΑΚΤΙΚO (1ο)
Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του
έργου:
«Συντήρηση-βελτίωση οδού Ιωαννίνων - Κόνιτσας» προϋπολογισμού 100.000,00 € (με
αναθεώρηση και ΦΠΑ)
Στα Ιωάννινα, στις 2 - 7 -2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1. Καλλιόπη Αλεξίου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./ Π.Η., Πρόεδρος
2. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι., μέλος
3. Άννα Μπάσιου, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./ Π.Η., μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την
αριθμ. 14/714/13-5-2021 (ΑΔΑ:Ψ0ΩΛ7Λ9-ΗΤΑ) 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. 55673/6316/25-052021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008656144 2021-05-25, ΑΔΑ: ΨΥ087Λ9-Ρ19) προκήρυξη της με αριθμό
(ΑΔΑΜ: 21PROC008656304 2021-05-25) διακήρυξης.
H 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 180775.
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
2
3
4
5

Επωνυμία Προσφέροντα

Χρόνος Υποβολής Προσφοράς

ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(διακριτικός τίτλος : ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ

28/06/2021 09:10:09
28/06/2021 10:07:12
28/06/2021 10:18:06
28/06/2021 12:38:36
28/06/2021 13:19:48

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.
Όλες οι προσφορές καταχωρήθηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη
μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας ΙΙ).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α
1

Α/Α καταθ.

212638

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2
4

212595
212283
212548

5

212286

ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΟΕ
Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

3

Επωνυμία Προσφέροντα

Ποσοστό
54,00 %

53,00 %
47,00 %
46,00 %
43,00 %

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.
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Στη συνέχεια και σε εφαρμογή του άρθρου 4.1ζ της διακήρυξης, η Επιτροπή
Διαγωνισμού, δια της Προέδρου της, προέβη στον έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών
επιστολών συμμετοχής που έγινε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ταμείου για τις
τέσσερις (4) εκδοθείσες από το ΤΜΕΔΕ εγγυητικές και με έγγραφη επικοινωνία –email- για την
μια (1) εκδοθείσα μέσω Τραπέζης εγγυητικής, όπου και διαπιστώθηκε ότι όλες οι εγγυητικές
συμμετοχής των οικονομικών φορέων που υπέβαλλαν προσφορά είναι έγκυρες.
Στη συνέχεια σε συνεδρίαση της 5-7-2021 η επιτροπή αποφάσισε να κάνει δεκτές τις
οικονομικές προσφορές όλων των οικονομικών φορέων και κατάρτισε τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Α/Α
1

Α/Α καταθ.

Επωνυμία Προσφέροντα

Ποσό προ
ΦΠΑ

Ποσοστό
εκπτωσης

212638

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

37.096,76

54,00 %

3

212595
212283

ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

37.903,22
42.741,94

53,00 %
47,00 %

4

212548

43.548,38

46,00 %

5

212286

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ
Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

45.967,73

43,00 %

2

Κατόπιν των ανωτέρω και σε εφαρμογή του άρθρου 4.1η της οικείας διακήρυξης, η Επιτροπή
Διαγωνισμού ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Συντήρηση-βελτίωση οδού
Ιωαννίνων - Κόνιτσας» προϋπολογισμού 80.645,16 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) στον πρώτο μειοδότη
σύμφωνα με τον πίνακα ΙΙΙ, οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με προσφορά 37.096,76 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) και ποσοστό έκπτωσης πενήντα
τέσσερα τοις εκατό (54,00 %).
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται σε τριπλούν (3) από την Επιτροπή
Διαγωνισμού και υποβάλλεται ως ηλεκτρονικό αρχείο στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Ιωάννινα, 5 Ιουλίου 2021
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η πρόεδρος

Καλλιόπη Αλεξίου

Τα μέλη

Ιωάννης Αρκομάνης

Άννα Μπάσιου
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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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1102/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο της
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 11/44/0109-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-092019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 98796/1526/05-072021 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
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή διπλού
κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας στη συμβολή της με την
Περιφερειακή Οδό Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 2.354.000,00 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 163473/2410-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν.
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10322/06-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1531/06-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη: …..
Η. Την με αρ. 98431/7696/05-07-2021 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση
πίστωσης 1.854.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τη
διάθεση πίστωσης 500.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου
οικονομικού έτους 2021 ( Ε.Φ. 071 Κ.Α.Ε.9771.01.026.01), τομέας : Συγκοινωνιακά), σύμφωνα με την αρίθμ.
πρωτ.: 6070/528/20-01-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικού ( Α/Α : 487,
ΑΔΑ: Ψ4ΜΧ7Λ9-8Χ7) με τίτλο : «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων –Ηγουμενίτσας
στη συμβολή της με την Περιφερειακή Οδό Ιωαννίνων», συνολικού προϋπολογισμού 2.354.000,00 €.
Θ. Τη με αριθμ. : 99371/10321/06-07-2021 Έγκριση Συμβατικών Τευχών των εργασιών του ανωτέρω έργου.
Εισ ηγο ύμ ασ τε
1. Την κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής
δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή
του υποέργου : «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας στη συμβολή
της με την Περιφερειακή Οδό Ιωαννίνων », συνολικού προϋπολογισμού 2.354.000,00 €.
2. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος
αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:
α) Μαρινέλλα Μπλιθικιώτη
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
β) Κατερίνα Καραγιώτη
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
γ) Γεώργιο Σιώμο
Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας
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.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η

ως πρόεδρος
ως μέλος
ως μέλος

.…».

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

Για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου
στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας στη συμβολή της με την Περιφερειακή Οδό Ιωαννίνων»,
προϋπολογισμού 2.354.000,00 € με ΦΠΑ, εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 1.854.000,00 € με ΦΠΑ
και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, 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 500.000,00 €
με ΦΠΑ, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.026.01 του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021 σύμφωνα με την με α/α 487 και αρ.
πρωτ. 6070/528/20-01-2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΜΧ7Λ9-8Χ7) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία
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καταχωρήθηκε με α/α 481 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης
Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου.
Β.

Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο.
Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας στη συμβολή της με την Περιφερειακή Οδό Ιωαννίνων»,
προϋπολογισμού 2.354.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την
αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω
αριθμ. πρωτ. 10322/06-07-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη
μελέτη του έργου, με την αριθμ. 99371/10321/06-07-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών
τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων του
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.026.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων
οικ. έτους 2021 (για ποσό € 500.000,00 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 € 1.854.000,00 με ΦΠΑ) και



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

Γ.

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού
με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας στη συμβολή της
με την Περιφερειακή Οδό Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 2.354.000,00 € με ΦΠΑ, αποτελούμενη
από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και ορίζει τα μέλη
της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1)

Μαρινέλλα Μπλιθικιώτη

Πολιτικός Μηχανικός, ως Πρόεδρος

2)

Κατερίνα Καραγιώτη

Πολιτικός Μηχανικός

3)

Γεώργιος Σιώμος

Τοπογράφος Μηχανικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1)

Νικόλαος Κολιός

Πολιτικός Μηχανικός, αναπληρωτής Προέδρου

2)

Αλεξίου Καλλιόπη

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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1103/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο της
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης και προστασία
πρανών του ποταμού Σαραντάπορου», αναδόχου εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.», μέχρι την 30-12-2021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), 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 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8287/05-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1543/06-072021 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 1612-2019 για ποσό 188.837,58€ χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε οκτώ (08)
μήνες με λήξη την 16-08-2020, με υπ’ αριθ. 20/1238/07-08-2020 (ΑΔΑ: ΩΣΥ67Λ9-ΩΛΞ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 30-122020. και με υπ’ αριθ. 35/2212/22-12-2020 (ΑΔΑ: Ω0ΚΗ7Λ9-ΞΥΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 30-06-2021.7. Με την
από 31-05-2021 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την
30-12-2021 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του
έργου μέχρι την 30-12-2021, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16. Και επειδή Ο χρόνος παράτασης έως την 30-12-2021 θεωρείται
επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας. Απαιτείται επιπλέον χρόνος για την
πραγματοποίηση των υπολειπόμενων εργασιών, οι οποίες θα ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών, όπου
η στάθμη των νερών της περιοχής θα είναι χαμηλή. Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 50,00% των εργασιών του έργου του
θέματος, καθώς λόγω των περιοριστικών μέτρων στα πλαίσια αντιμετώπισης πανδημίας, υπήρξε καθυστέρηση στην
συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα θα γίνει σύνταξη ΑΠΕ και οι διαδικασίες του
κλεισίματος του φακέλου της εργολαβίας.
Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο έληξε την 30-06-2020
μέχρι την 30-12-2021, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου . ….».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης και προστασία πρανών του ποταμού
Σαραντάπορου», αναδόχου εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-12-2021,
με δικαίωμα αναθεώρησης.


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

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1104/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο της
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Καθαρισμός – διευθέτηση της κοίτης του ποταμού Αώου και συντήρηση της
υδρομάστευσης για την περισυλλογή νερού άρδευσης του κάμπου της Κόνιτσας (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,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10323/06-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1533/06-07-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη:
1. Ότι, απαιτείται άμεσα ο καθαρισμός και η διευθέτηση της κοίτης του ποταμού Αώου από φερτά υλικά που
συσσωρεύτηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν και στην
ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας, ώστε να επιτραπεί η συντήρηση υφιστάμενης υδρομάστευσης , στην οποία γίνεται
περισυλλογή του νερού, που αρδεύονται οι καλλιέργειες του κάμπου της Κόνιτσας.
2. Την με αριθμ. : 98432/7697/06-07-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών –
υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» της ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου με Κ.Α 2019ΕΠ5300000 με υποέργο : «Καθαρισμός – διευθέτηση της κοίτης του ποταμού Αώου και
συντήρηση της υδρομάστευσης για την περισυλλογή νερού άρδευσης του κάμπου της Κόνιτσας (παροχή
υπηρεσιών)».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Καθαρισμός – διευθέτηση της κοίτης
του ποταμού Αώου και συντήρηση της υδρομάστευσης για την περισυλλογή νερού άρδευσης του κάμπου της
Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών)» του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών
αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
Κ.Α 2019ΕΠ53000003, προϋπολογισμού 24.800,00 € …».
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 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2019ΕΠ53000003 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Καθαρισμός – διευθέτηση της κοίτης του ποταμού Αώου και συντήρηση της υδρομάστευσης για την
περισυλλογή νερού άρδευσης του κάμπου της Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής
μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή
υπάρχει άμεση ανάγκη καθαρισμού και διευθέτησης της κοίτης του ποταμού Αώου, από φερτά υλικά,
που συσσωρεύτηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα, μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που
εκδηλώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας, ώστε να επιτραπεί η συντήρηση υφιστάμενης
υδρομάστευσης, στην οποία γίνεται περισυλλογή του νερού για την άρδευση των καλλιεργειών του
κάμπου της Κόνιτσας.
.……………………………………………………………………………………………………………
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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1105/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο
της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών οδικού
ηλεκτροφωτισμού Α’ και Β’ τριμήνου 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 με αρ. πρωτ. 10249/06-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1542/06-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη:
 Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 Ότι για τη λειτουργία του έργου απαιτούνται τα παρακάτω υλικά: ….. (ΠΙΝΑΚΑΣ)
Εισηγούμαστε
Την έγκριση της πίστωσης ποσού 24.750,00 € (με Φ.Π.Α.) της παρακάτω προμήθειας των υλικών, η οποία θα
γίνει με απευθείας ανάθεση.…».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού 24.750,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ
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 υλικών οδικού ηλεκτροφωτισμού Α’ & Β’ τριμήνου 2021), για
την προμήθεια των υλικών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, απαραίτητων
για χρήση σε εργασίες οδικού ηλεκτροφωτισμού, ήτοι:
A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Κωδικός
50001.01
50020.3x1
50021.12x2.5
50020.7x2.5
32002.06
32002.09
32002.02
32002.03
76.435.01
4913272280
75.Α100Π
4913272280
29.01045
26015.04
493101100
26015.04
26035.140
26035.181

Περιγραφή
OLFLEX 18X2.5
ΚΑΛΩΔ. 3Χ1
OLFLEX-YOZB-110
ΚΑΛΩΔ.12x2,5 OLFLEX-YOZB-110
ΚΑΛΩΔ. 7x2,5 OLFLEX-YOZB-110
ΣΠΙΡΑΛ SI-ΒΙ 11
ΣΠΙΡΑΛ SI-ΒΙ 23
ΣΠΙΡΑΛ ΠΛΑΣΤ Φ13.5
ΣΠΙΡΑΛ ΠΛΑΣΤ Φ16
ΧΕΛ.ΟΒΑΛ 435 20cm ΜΠΡΟΝΖΕ
ΛΑΜΠΑ LED ΑΧΛΑΔΙ 8W Ε27 6400k
ΦΑΝΑΡΙ Α100 ΠΑΤΙΝΑ
ΛΑΜΠΑ LED ΑΧΛΑΔΙ 8W Ε27 6400k
ΑΠΛΙΚΑ 1Χ50 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΣΑΤΙΝΕ 01045
MLED 4.6W GU10 46ο CORE PRO PHIL
ΣΠΟΤ ΤΟΙΧΟΥ GU10 ΛΕΥΚΟ
MLED 4.6W GU10 46ο CORE PRO PHIL
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 50W BVP 83 105 PH
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 150W BV 155L

Ποσότητα
150,00
500,00
100,00
200,00
500,00
150,00
200,00
200,00
80,00
80,00
11,00
11,00
60,00
60,00
5,00
5,00
12,00
1,00
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

48004.01
48004.02
48004.03
26015.04
26035.100
49303424190
452400120
452400121
4930336241501
29.01046
26015.04
99998.16

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

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

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1107/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο
της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 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 προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32
παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση προσβάσεων και ζημιών από φθορών
αγωγού επί της 2ης Επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 62.000,00 με ΦΠΑ και
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
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Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), 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), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 10356/06-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1548/06-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη:
 Το Ν. 4412/16 ‘’Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ), άρθρο 32.
 Την υπ’ αριθ. 98590/7720 από 05-07-2021 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 62.000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001 και με τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο : «Άμεση αποκατάσταση προσβάσεων και ζημιών από φθορών
αγωγού επί της 2ης Επαρχιακής οδού»).
 Τα από 06-07-2021 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από
την Υπηρεσία μας, με την υπ’ αριθ. 98721/10243/06-07-2021 απόφαση.
Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας
ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί
να γίνει προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα
πρόκειται για την:
 Άμεση αποκατάσταση προσβάσεων, ζημιών και φθορών από αγωγό σπασμένο επί της 2ης επαρχιακής
οδού. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες κατασκευής τοίχων αντιστήριξης πρανών για την σταθεροποίηση
των πρανών, αποκατάσταση και επούλωση των φθορών του οδοστρώματος, καθώς και αποκατάσταση
τμήματος της οδού που κατάρρευσε από σπασμένο αγωγό ύδρευσης.
 Προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφαλής διέλευση των οχημάτων, αλλά και να αποφευχθεί η πιθανότητα
λασπορροής τους χειμερινούς μήνες επί του Επαρχιακού δικτύου.
 Την συγκρότηση επιτροπής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:
Τακτικά μέλη :
1. Δημήτριος Τσιούμπος, Πολιτικός Μηχ/κος, ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η.
2. Αικατερίνη Καραγιώτη Πολιτικός Μηχ/κος, ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η.
3. Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχ/κος ΤΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
Αναπληρωματικά μέλη :
1. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχ/κος στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
2. Μαρινέλλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχ/κος, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η.
3. Ιωάννης Μαμαλης, Πολιτικός Μηχ/κος στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
Εισηγούμαστε
1. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με
το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το έργο : «Άμεση αποκατάσταση προσβάσεων και ζημιών
από φθορών αγωγού επί της 2ης Επαρχιακής οδού».
2. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης

…».
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6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος,
τοποθετήθηκε ως εξής: «Έχουμε εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία μας για την εκτέλεση
έργων με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016. Εκτιμούμε ότι το συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε να είχε προγραμματισθεί,
όμως συμφωνούμε λόγω της σοβαρότητας και του επείγοντος της εκτέλεσής του».
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Άμεση αποκατάσταση προσβάσεων και ζημιών από φθορών αγωγού επί της 2ης
Επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 62.000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του
έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ
98721/10243/06-07-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.
Ιωαννίνων και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης
εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν
απορρέουν από ευθύνη των αρχών και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην
αρ. πρωτ. 10356/06-07-2021 (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 Π.Ε. Ιωαννίνων
«Άμεση αποκατάσταση προσβάσεων και ζημιών από φθορών αγωγού επί της 2ης
Επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 62.000,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους
των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω
Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Δημήτριος Τσιούμπος

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Πρόεδρος

2.

Αικατερίνη Καραγιώτη

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

3.

Αθανάσιος Νάκας

Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Κωνσταντίνος Μπότης

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Αναπληρωτής Προέδρου

2.

Μαρινέλα Μπλιθικιώτη

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

3.

Ιωάννης Μάμαλης

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

.……………………………………………………………………………………………………………
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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1108/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο της
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 11/44/0109-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-092019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 98796/1526/05-072021 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 προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης τμήματος της 41ης επαρχιακής οδού από
Εικονίσματα προς Βοβούσα», προϋπολογισμού € 50.080,00 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 163473/2410-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν.
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 10354/06-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1551/0607-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα
εξής:
«… Έχοντας υπόψη:










Το Ν. 4412/16 ‘’Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ), άρθρο 32.
Την υπ’ αριθ. 98576/7718 από 05-07-2021 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 50.080,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001 και με τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο : «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης τμήματος της 41ης
επαρχιακής οδού από Εικονίσματα προς Βοβούσα»).
Τα από 06-07-2021 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από
την Υπηρεσία μας, με την υπ’ αριθ. 98653/10240/06-07-2021 απόφαση.
Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας
ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί
να γίνει προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα
πρόκειται για την:
Αντιμετώπιση εκτεταμένης κατολίσθησης σε τμήμα της 41ης Επαρχιακής οδού προς Βοβούσα, όπου έχει
καταρρεύσει το μισό σε πλάτος οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να είναι πολύ επικίνδυνη η διέλευση των
οχημάτων.
Η αιτία πρόκλησης της κατολίσθησης είναι τα υπόγεια νερά τα οποία και θα αντιμετωπιστούν παράλληλα
με την διαπλάτυνση ανάντι της οδού και την κατασκευή των απαραίτητων τοίχων και τεχνικών έργων.
Οι εργασίες κρίνονται άμεσες και αναγκαίες και γι ασφαλή κίνηση εν’ όψει καλοκαιρινής περιόδου αλλά
και γιατί δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν τους χειμερινούς μήνες.
Την συγκρότηση επιτροπής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:
Τακτικά μέλη :
1. Άννα Μπάσιου, Τοπογράφος Μηχ/κος, ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η.
2. Καλλιόπη Αλεξίου, Πολιτικός Μηχ/κος, ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η
3. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχ/κος, ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
Αναπληρωματικά μέλη :

1. Μαρινέλλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχ/κος, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η.
2. Ασπασία Γόγολου, Πολιτικός Μηχ/κος στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Αγνή Κερομύτη, Μηχανολόγος Μηχ/κος ΤΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η.
Εισηγούμαστε
1. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το
άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το έργο : «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης τμήματος της 41ης
επαρχιακής οδού από Εικονίσματα προς Βοβούσα».
2. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης

…».
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
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έργων με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016. Εκτιμούμε ότι το συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε να είχε προγραμματισθεί, όμως
συμφωνούμε λόγω της σοβαρότητας και του επείγοντος της εκτέλεσής του».
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση
αποκατάσταση κατολίσθησης τμήματος της 41ης επαρχιακής οδού από Εικονίσματα προς
Βοβούσα», προϋπολογισμού € 50.080,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ 98653/10240/06-07-2021
απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίνει τη δαπάνη και τη
διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της
κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα
που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται
στην αρ. πρωτ. 10354/06-07-2021 (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 Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση
κατολίσθησης τμήματος της 41ης επαρχιακής οδού από Εικονίσματα προς Βοβούσα»,
προϋπολογισμού € 50.080,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Άννα Μπάσιου

Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, Πρόεδρος

2.

Καλλιόπη Αλεξίου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

3.

Κωνσταντίνος Μπότης

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Μαρινέλα Μπλιθικιώτη

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Αναπληρωτής Προέδρου

2.

Ασπασία Γόγολου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

3.

Αγνή Κερομύτη

Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

.……………………………………………………………………………………………………………
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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1109/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο της
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 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 9ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Εργασίες αποκατάστασης κατολισθήσεων και διαμόρφωσης πρανών και τάφρων απορροής
όμβριων οδικού δικτύου από Δροσοχώρι έως Προσήλιο (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), 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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10217/06-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1535/06-07-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη:….
7. Την υπ’ αριθ. 96175/7435 από 01-07-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001
και τίτλο «Συντήρηση –αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου», Υποέργο: «Εργασίες αποκατάστασης κατολισθήσεων και διαμόρφωσης πρανών και τάφρων
απορροής όμβριων οδικού δικτύου από Δροσοχώρι έως Προσήλιο (παροχή υπηρεσιών)».
8. Την από 06-07-2021 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την πραγματοποίηση εργασιών για την
αποκατάσταση κατολισθήσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από Δροσοχώρι έως Προσήλιο, αλλά και σε
χωμάτινο δίκτυο προς παραγωγικές μονάδες της περιοχής,. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες διευθέτησης των
ομβρίων, διαμόρφωσης πρανών, επούλωσης καθιζήσεων και χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης της
χωμάτινης οδοποιίας της περιοχής.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης
κατολισθήσεων και διαμόρφωσης πρανών και τάφρων απορροής όμβριων οδικού δικτύου από Δροσοχώρι έως
Προσήλιο (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001,
προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας
του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,
για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης κατολισθήσεων και
διαμόρφωσης πρανών και τάφρων απορροής όμβριων οδικού δικτύου από Δροσοχώρι έως Προσήλιο
(παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 06-07-2021 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και
θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι
αφορά σε εργασίες αποκατάστασης κατολισθήσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από Δροσοχώρι έως
Προσήλιο, αλλά και σε χωμάτινο δίκτυο προς παραγωγικές μονάδες της περιοχής και συγκεκριμένα
διευθέτηση των ομβρίων, διαμόρφωση πρανών, επούλωση καθιζήσεων και χωματουργικές εργασίες
διαμόρφωσης της χωμάτινης οδοποιίας της περιοχής.
.……………………………………………………………………………………………………………
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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1110/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο
της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 10ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας
«Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης
αναφορικά με την δημιουργία Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας».
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 Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7803/06-07-2021 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1534/06-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία
η Υπηρεσία, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει, εισηγείται την έγκριση συνολικής
δαπάνης ποσού 24.180.00 €, που αφορά την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης αναφορικά με την
δημιουργία Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας», και θα βαρύνει τις πιστώσεις του
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος,
τοποθετήθηκε ως εξής:
«Να περιγραφεί το εύρος της παρέμβασης από την πλευρά της Περιφέρειας αναφορικά με
το Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας. Χρειαζόμαστε έναν οδικό χάρτη για το τι θέλουμε να κάνουμε.
Έχουμε συμφωνήσει στα βασικά:
 Να εξασφαλίσουμε τις αδειοδοτήσεις των κατασκευών
 Να κατασκευάσουμε τις υποδομές (δίκτυα, κοινόχρηστους χώρους, κεντρικό κτήριο
(διοικητήριο), χώρους αναψυχής και άθλησης, μικρό συνεδριακό κλπ).
 Κατασκευές των ενδιαφερόμενων εταιριών (ό,τι κατασκευάσουν οι εταιρείες δεν
χρειάζεται να το επιβαρυνθεί η Περιφέρεια)
 Χρονοδιάγραμμα έργων
και να προηγηθεί η παρουσίαση του σχεδίου στο ΠΣ. .».
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 24.180,00 με ΦΠΑ, για την ανάθεση παροχής της
υπηρεσίας «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης
αναφορικά με την δημιουργία Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας» και τη διάθεση της
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με ΚΑ
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 7803/06-07-2021 σχετική
εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της
οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής:
«… Ο Κλάδος των Νέων Τεχνολογιών στην Ελλάδα, παρά τη σημαντικότητα του, τα τελευταία χρόνια δεν έχει
αναπτυχθεί με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Για την ενίσχυση του, λοιπόν, είναι απαραίτητη μια δέσμη δράσεων
οι οποίες μεταξύ άλλων θα δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών, με άμεση προτεραιότητα
στη δημιουργία Πάρκων Υψηλής Τεχνολογίας το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει κέντρο διεθνών
προδιαγραφών και απήχησης, που θα προσελκύσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας της Νέας
Οικονομίας και θα προάγει την ελληνική επιχειρηματικότητα, προσφέροντας παράλληλα ένα έργο υποδομής με
πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία – οικονομία όπως:
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Στην ανάπτυξη θέσεων εργασίας σε κτίρια σύγχρονων τεχνολογικών και περιβαλλοντολογικών
προδιαγραφών.



Στη συσπείρωση των επιχειρήσεων του κλάδου με σκοπό την διευκόλυνση επικοινωνίας, συνεργασίας και
κοινοπραξιών μεταξύ των στελεχών τους.



Στην διάθεση εξοπλισμού και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, αλλά και στην ανάπτυξη προϊόντων και
υπηρεσιών τεχνολογίας.



Στην ανάδειξη του κλάδου σε δυναμική οικονομική οντότητα υψηλού προφίλ, συμπιέζοντας το
λειτουργικό κόστος.



Στην ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας.



Στην ενίσχυση εξαγωγικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων.



Στη συνεργία ερευνητικών ιδρυμάτων με τις επιχειρήσεις του κλάδου και αξιοποίηση της έρευνας.

Στο πλαίσιο της έναρξης υλοποίησης του Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας και σε συνέχεια της εκπόνησης του
προγράμματος γενικού στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης (Master Plan) είναι απαραίτητη – πριν την ένταξη του
ανωτέρω έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης - η κατάρτιση μίας οικονομοτεχνικής μελέτης που να αφορά την δημιουργία
Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας
Για τους ανωτέρω λόγους παρακαλούμε:
1. Την έγκριση συνολικής δαπάνης ποσού 24.180.00 €, που αφορά την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης αναφορικά με την δημιουργία Πάρκου
Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας» σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 99386/7776/06-07 -2021 απόφαση διάθεσης
πίστωσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου
Η ως άνω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» σύμφωνα με την
ανωτέρω απόφαση διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη 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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1111/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο της
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 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 Πρακτικού 2ο/05-07-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια
φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της
Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2021 προϋπολογισμού € 18.600,00 με Φ.Π.Α. και κατακύρωση
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) 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 856 και αριθμ. πρωτ. 32244/2829/09-03-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την
πληρωμή της δαπάνης για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 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 857, στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ/νσης
Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου.
7. Την αριθμ. 17/913/11-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το
Πρακτικό 1ο/08-06-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών
προσφορών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού
για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων
της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2021 προϋπολογισμού € 18.600,00 με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το
οποίο: Α. Απορρίφθηκαν οι προσφορές των διαγωνιζομένων οικονομικών φορέων
«ΕΜΠΟΡΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.ΒΕ.», «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ» και «ΓΙΟΥΚΑ ΑΕ», λόγω μη
συμμόρφωσης των τεχνικών προσφορών τους με τους απαράβατους όρους της διακήρυξης. Β.
Αναδείχθηκε 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 € 15.376,00 με ΦΠΑ είναι η χαμηλότερη και πλέον συμφέρουσα.
8. Την εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το από 06-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1532/06-07-2021 στον
φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Επιτροπή υποβάλλει προς έγκριση το 2ο/05-07-2021
Πρακτικό της, αναφορικά με την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 της αριθ. 70503/5456/2405-2021 διακήρυξης.
9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το Πρακτικό 2ο/05-07-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της
Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4,
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.
70503/5456/24-05-2021 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 και έλεγχο
των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατέθεσε νομίμως και εμπρόθεσμα η εταιρεία «Ν. ΠΡΟΚΟΣ &
-183-

ΑΔΑ: Ω56Η7Λ9-ΣΕΖ

ΣΙΑ ΟΕ», η οποία αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, με την αριθμ. 17/913/11-062021 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 κατακύρωση του
διαγωνισμού στον προμηθευτή «Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ.»
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων



Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού
χαρτιού Α4, 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.
70503/5456/24-05-2021 διακήρυξη,
στην εταιρεία «Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ», της οποίας η προσφορά υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, τα
δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και η τεχνική της προσφορά καλύπτουν τις απαιτήσεις της
διακήρυξης, η οικονομική της προσφορά, με ποσό € 15.376,00 με ΦΠΑ είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με το Πρακτικό 1ο/08-06-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση
δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής
Διενέργειας του διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 17/913/11-06-2021 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισε, ήταν πλήρη, όπως αυτά
καθορίζονται από τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με το ανωτέρω, Πρακτικό 2ο/05-07-2021
(αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας.



Εγκρίνει την σύναψη συμβάσεως με την ανωτέρω μειοδότρια εταιρεία «Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ», για την
προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της
Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2021, στο ποσό των € 15.376,00 με ΦΠΑ, με δαπάνη η οποία θα
βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072 ΚΑΕ 1111 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε.
Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 856 και αριθμ. πρωτ. 32244/2829/09-03-2021
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αύξοντα αριθμό καταχώρισης: 857, στο βιβλίο εγκρίσεων και
εντολών πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

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 φωτοαντιγραφικού
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

χαρτιού Α4, για τη κάλυψη των αναγκών
των υπηρεσιών της Περιφερειακής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ενότητας Ιωαννίνων, Περιφέρειας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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

2Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4»

Στα Ιωάννινα, την 5η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 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, προϊστάμενη 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 8
του παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης αρ. 70503/5456/24-05-2021) την αποσφράγιση και την
αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του υποψηφίου προμηθευτή, για τον ως άνω
περιγραφόμενο διαγωνισμό. Προσωρινός ανάδοχος αναδείχτηκε η εταιρεία Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ
ΟΕ με την υπ’ αρίθμ. 17/913/11-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Το Τμήμα Προμηθειών προσκάλεσε με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 78483/5885/29-06-2021 έγγραφο την
ανάδοχο εταιρεία για την κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης εντός δέκα (10) ημερών.
Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε νομίμως και εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας το
φάκελο με τα εν λόγω δικαιολογητικά.
Μετά την αποσφράγιση και τον ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η
Επιτροπή διαπίστωσε ότι αυτά ήταν σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 8 του
Παραρτήματος Α΄.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού

ομόφωνα εισηγείται:
να γίνει κατακύρωση του διαγωνισμού στον προμηθευτή Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ.
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπή εις
τριπλούν.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.
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Ιωάννινα, 5 Ιουλίου 2021
Η Επιτροπή Διαγωνισμού
Η πρόεδρος

Βλάχου Ελένη
Πληροφορικής ΠΕ

Τα μέλη

Χόινα Ναταλία
Διοικητικών Γραμματέων ΔΕ

Δεμιρτζόγλου Αιμίλιος
Πληροφορικής ΤΕ
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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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1112/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο
της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 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
Απόφαση για την άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 113/2021 απόφασης του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (Α΄ Τμήμα Τριμελές).
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. Την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα

(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 598/06-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1546/06-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), και του Νομικού Συμβούλου, κου
Δημητρίου Στάθη, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«… Την 27-5-2021 κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας η υπ΄ αριθ. 113/2021 απόφαση του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η από 25-5-2018
αγωγή του Μιλτιάδη Γιώτη του Χρήστου +4 , υποχρεώνοντας την Περιφέρεια Ηπείρου να
καταβάλλει το ποσό που αναφέρεται στο διατακτικό της (38.697,23 ευρώ στον Μιλτιάδη Γιώτη
και 38.697,23 ευρώ στους κληρονόμους Ελένης Ευταξίας ) νομιμοτόκως από την επίδοση της
ως άνω αγωγής . Οι ενάγοντες με την αγωγή τους είχαν ζητήσει να τους επιδικασθεί το συνολικό
ποσό των 395.500,00 ευρώ.
Η ως άνω απόφαση κατά τη γνώμη μας έσφαλε καθ ότι, δεν έκανε δεκτές τις ενστάσεις που
προέβαλε νομίμως η Περιφέρεια Ηπείρου για την απόκρουση της αγωγής και ειδικότερα δεν
έκανε δεκτή την ένσταση αοριστίας ενώ, εκτίμησε εσφαλμένα τα αποδεικτικά μέσα που
επικαλέστηκε η Περιφέρεια προκειμένου να απορριφθεί στο σύνολο της η αγωγή των αντιδίκων.
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
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων κατά της ως άνω απόφασης.
Επισυνάπτεται αντίγραφο της υπ΄ αριθμ 113/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Ιωαννίνων…».
5. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα
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. 113/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων / Α’ Τμήμα Τριμελές,
με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η από 25-05-2018 αγωγή του Μιλτιάδη Γιώτη του Χρήστου +4
και υποχρεώνει την Περιφέρεια Ηπείρου να καταβάλλει (αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με το
Ελληνικό Δημόσιο), το ποσό που αναφέρεται στο διατακτικό της (38.697,23 € στον Μιλτιάδη
Γιώτη και 38.697,23 € στους κληρονόμους της Ελένης Ευταξία) με το νόμιμο τόκο από την
επίδοση της αγωγής, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 598/06-07-2021 (ανωτέρω υπό στ. 4)
γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων και του Νομικού Συμβούλου, κου
Δημητρίου Στάθη.
.……………………………………………………………………………………………………………
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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1113/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο
της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 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
Ορισμός Τεχνικού Συμβούλου στο πλαίσιο δίκης, βάσει της αριθμ. 298/2020 απόφασης
του Τριμελούς 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
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 275/06-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1547/06-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), και του Νομικού Συμβούλου, κου
Δημητρίου Στάθη, με την οποία, βάσει της αριθμ. 298/2020 απόφασης του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, με την οποία διατάσσεται η διενέργεια
Πραγματογνωμοσύνης για όσα θέματα ορίζονται στο διατακτικό της, εισηγείται, λόγω της
πολυπλοκότητας και των σοβαρών τεχνικών θεμάτων που τίθενται προς εξέταση, η
Περιφέρεια Ηπείρου να ορίσει από την πλευρά της Τεχνικό Σύμβουλο, όπως προβλέπεται
από το άρθρο 167 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, για παρακολούθηση της υπόθεσης
και τη σύνταξη σχετικής Έκθεσης Παρατηρήσεων επί της πραγματογνωμοσύνης που
πρόκειται να κατατεθεί αρμοδίως στο δικαστήριο.
6. Κατά την έναρξη της συζήτησης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε την αναβολή
συζήτησης και λήψης απόφασης επί του θέματος, το οποίο θα επανέλθει σε επόμενη
συνεδρίαση της Επιτροπής.
Αποφασίζει ομόφωνα
Αναβάλλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος: «Ορισμός Τεχνικού Συμβούλου
στο πλαίσιο δίκης, βάσει της αριθμ. 298/2020 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου 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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1114/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο
της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 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 02-07-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-07-2021
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου (σήμανση οριζόντια,
κατακόρυφη – ασφάλεια)», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
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 927 και αρ. πρωτ. 968/18-03-2021 (ΑΔΑ:ΩΑ2Ψ7Λ9-ΒΨ3) απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης, ποσού € 100.000,00 για την πληρωμή του έργου «Βελτίωση – συντήρηση
επαρχιακού οδικού δικτύου (σήμανση οριζόντια, κατακόρυφη – ασφάλεια)», σε βάρος των
πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.018.01 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 931 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.
7. Την αριθμ. 15/816/24-05-2021 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
οδικού δικτύου (σήμανση οριζόντια, κατακόρυφη – ασφάλεια)», προϋπολογισμού €
100.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1187/14-05-2021
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 752/06-05-2021 απόφαση της
ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας. 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 071.9781.01.018.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας
οικ. έτους 2021, βάσει της με α/α 927 και αρ. πρωτ. 968/18-03-2021 (ΑΔΑ:ΩΑ2Ψ7Λ9-ΒΨ3)
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. 1714/06-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1549/06-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει
προς έγκριση, το από 02-07-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 02-07-2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «MAYCON
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ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο MAYCON HELLAS
CONSTRUCTION COMPANY S.A.», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα
επτά επί τοις εκατό (57,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό
30.153,57 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 34.677,43 € χωρίς ΦΠΑ και
συνολική δαπάνη 43.000,01 € με ΦΠΑ.
9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 02-07-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-07-2021
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. 181189 για την
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου
(σήμανση οριζόντια, κατακόρυφη – ασφάλεια)», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, σε
βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.018.01 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 «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο MAYCON HELLAS CONSTRUCTION
COMPANY S.A.», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα επτά επί τοις εκατό
(57,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 30.153,57 € χωρίς
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 34.677,43 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 43.000,01
€ 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 οδικού δικτύου (σήμανση οριζόντια, κατακόρυφη –
ασφάλεια)».
Στην Άρτα σήμερα την 02.07.2021, 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. 15/816/24.5.2021 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. 181189 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος, και
3. Γεώργιος Δάφνος, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η
29.06.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 1000 πμ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών η 02.07.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1000 πμ.
1. Στον διαγωνισμό
συμμετέχοντες:
Α/Α
1

υποβλήθηκαν

«σφραγισμένες»

Επωνυμία προσφέροντα
ΤΣΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ¨Α. ΤΣΩΡΟΣ -

προσφορές

από

τους

παρακάτω

Χρόνος υποβολής
προσφοράς
28/06/2021 14:01:40

Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.
2

ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

29/06/2021 09:02:30

3

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ

29/06/2021 09:30:45

4

ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο MAYCON HELLAS

29/06/2021 09:30:57

5

29/06/2021 09:39:44

CONSTRUCTION COMPANY S.A.
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

196747

Επωνυμία προσφέροντα

Ποσοστό

Προσφερόμενο ποσό
(χωρίς απρόβλεπτα,
αναθεώρηση & ΦΠΑ)

MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο
MAYCON HELLAS

57,00%

30.153,57

CONSTRUCTION COMPANY S.A.
ΤΣΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ¨Α.
ΤΣΩΡΟΣ -Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.

51,06 %

34.318,46

2

212670

3

212750

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ

45,03 %

38.547,23

4

212744

ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

42,00 %

40.672,25

5

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΟΥ

197188
ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
8,00 %
64.514,60
4. Ακολούθως η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής» του άρθρου 24.2 της διακήρυξης κατά τη σειρά της
μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και συγκεκριμένα: α) Το Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας
από 1.612,90 € 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:

Α/Α

Α/Α
καταθ.

1

196747

Επωνυμία προσφέροντα

Ποσοστό

Προσφερόμενο ποσό
(χωρίς απρόβλεπτα,
αναθεώρηση & ΦΠΑ)

MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο
MAYCON HELLAS

57,00%

30.153,57

CONSTRUCTION COMPANY S.A.
ΤΣΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ¨Α.
ΤΣΩΡΟΣ - Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.

51,06 %

34.318,46

2

212670

3

212750

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ

45,03 %

38.547,23

4

212744

ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

42,00 %

40.672,25

5

197188

ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

8,00 %

64.514,60

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΟΥ

7. Μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται η
εργοληπτική επιχείρηση «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με
διακριτικό τίτλο MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A.». 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 πενήντα επτά επί τοις εκατό (57,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και
προσφερόμενο ποσό 30.153,57 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 34.677,43
€ χωρίς ΦΠΑ.
Άρτα, 02.07.2021
Η Επιτροπή
1. Χρήστος Παπαβασιλείου

2. Ιωάννης Τσιρώνης

3. Γεώργιος Δάφνος
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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. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1115/07-07-2021
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο της
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 98796/1526/05-07-2021 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 τον εορτασμό της ημέρας Μνήμης της Γυναίκας της
Πίνδου, των ηρώων Αξιωματικών Κων/νου Δαβάκη και Αλ. Διάκου και όλων των ηρώων του 1940,
στην Περιφέρεια Ηπείρου.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), 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 Δημοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 764/06-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1554/06-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης
και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου, του εορτασμού της ημέρας
για τη «Μνήμη της Γυναίκας της Πίνδου, ηρώων Αξιωματικών Κων/νου Δαβάκη και Αλ. Διάκου και
όλων των ηρώων του 1940», στις 20-07-2021 στην Φούρκα του Δήμου Κόνιτσας με τη συνεργασία
του Δήμου Κόνιτσας και της Δημοτικής Ενότητας Φούρκας. Οι δαπάνες συνολικού ποσού € 2.700,00
πλέον Φ.Π.Α. αφορούν την έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, αφισών, αγορά στεφάνων και
καλλωπιστικών φυτών, προμήθεια γλυκών και παράθεση δεξίωσης για προσκαλεσμένους.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα



Εγκρίνει την διοργάνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου, της εκδήλωσης του εορτασμού της ημέρας για
τη «Μνήμη της Γυναίκας της Πίνδου, ηρώων Αξιωματικών Κων/νου Δαβάκη και Αλ. Διάκου και όλων
των ηρώων του 1940», στις 20-07-2021 στην Φούρκα του Δήμου Κόνιτσας, με τη συνεργασία του
Δήμου Κόνιτσας και της Δημοτικής Ενότητας Φούρκας. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν Θεία
Λειτουργία, δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων, ομιλία και δεξίωση.
Δεδομένου ότι η οργάνωση και τέλεση της εν λόγω εκδήλωσης, που αφορά στην επέτειο εθνικών και
ιστορικών γεγονότων, υπαγορεύεται από την ηθική υποχρέωση απόδοσης τιμής που οφείλουμε στην
ανώνυμη γυναίκα της Πίνδου, αλλά και σε εκείνους τους συμπατριώτες μας που θυσιάστηκαν για την
ειρήνη και την ελευθερία σε μια περιοχή που υπέφερε από τη βιαιότητα των ναζιστικών στρατευμάτων
κατοχής.
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.
Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται βάσει του Π.Δ. 447/1976 και
κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι επιβάλλεται από τους κανόνες εθιμοτυπίας και δημοσίων σχέσεων
που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου.



Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 2.700,00 πλέον ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαραίτητης
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Φορέα 072 ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισμού
της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2021, για την κάλυψη των εξόδων της ανωτέρω διοργάνωσης,
που περιλαμβάνουν την έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, αφισών, αγορά στεφάνων και
καλλωπιστικών φυτών, προμήθεια γλυκών και παράθεση δεξίωσης για προσκαλεσμένους.
.……………………………………………………………………………………………………………
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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