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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε 
δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της 
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 
η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία αποτελείται από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, ως Πρόεδρο, 
δύο (2) Αντιπεριφερειάρχες ως μέλη, όπως ορίσθηκαν με την αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και οκτώ (8) Περιφερειακούς Συμβούλους ως μέλη 
(τακτικά και αναπληρωματικά), όπως εκλέχθηκαν με την αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ως εξής:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τακτικά Μέλη:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος 

Γ. Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Σίμου - Τάσιου Αναστασία, Περιφερειακός Σύμβουλος 
2. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος 
3. Γκούμας Αχιλλέας, Περιφερειακός Σύμβουλος 
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, 
5. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος  
6. Νάνος Ευστάθιος, Περιφερειακός Σύμβουλος 
7. 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. 148082/2200/27-09-2021 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα μέλη:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική 
Χ. Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 1096/140/13-01-2011 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. 
148082/2200/27-09-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και 
ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).  

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

1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 13-07-2021 ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων 
του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου με α/α 2 «Επέκταση – αναβάθμιση ΧΥΤ 
Καρβουναρίου (Β’ Φάση)», προϋπολογισμού 6.828.000,00 € με Φ.Π.Α. της Πράξης 
«Επεκτάσεις Υφιστάμενων ΧΥΤ Περιφέρειας Ηπείρου και Μετατροπή σε ΧΥΤΥ» με κωδικό 
ΟΠΣ 5002616 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020. 

2. Έγκριση του 3ου/23-09-2021 Πρακτικού (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-07-2021  ανοιχτής διαδικασίας για 
τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, 
για την εκπόνηση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αποκατάστασης του 
βυζαντινού μνημείου Ι.Ν. Παρηγορήτισσας Άρτας», προεκτιμώμενης αμοιβής € 299.911,46 
με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

3. Έγκριση του από 20-09-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-09-2021 
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. 

4. Έγκριση του από 21-09-2021 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 και στερέωση από υποσκαφή της επαρχιακής 
οδού περιοχής Ανθούσας Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιωάννινα – Αεροδρόμιο – Άγιο Ιωάννη 
στον αριστερό κλάδο της Ε.Ο. 20», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», μέχρι 
την 31-12-2021. 

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Θεριακήσι - Δερβίζιανα - Όρια Νομού», αναδόχου 
«ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», μέχρι την 30-12-2021. 

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας (θέση 
Ελεούσα – Εργατικές)», αναδόχου «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», μέχρι την 31-12-
2021. 

8. Διαπίστωση της επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων, που έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας  «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», συμμετέχων στο διαγωνισμό για την ανάδειξη 
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αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες έργου Παράκαμψη Νικόπολης – 
Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισμού 15.252.000,00 € με ΦΠΑ, βάσει της σύμφωνης γνώμης της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής του άρθρου 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147). 

9. Κατάρτιση σχεδίου απόφασης περί επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων, που έχει λάβει 
ο οικονομικός φορέας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», συμμετέχων στο διαγωνισμό για 
την ανάδειξη αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή 
αποχετευτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κόνιτσας» προϋπολογισμού 7.845.154,57  € 
χωρίς ΦΠΑ και αποστολή στην Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 73 παρ. 9 του Ν. 
4412/2016, για την έκδοση της σύμφωνης γνώμης της. 

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

11. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών της 
επαρχιακής οδού στο τμήμα Άνω - Κάτω Ζάλογγο», προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ 
και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

12. 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 βελτίωση βατότητας μονοπατιού προς Ι.Μ. Βύλιζας Ματσουκίου Π.Ε. 
Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής 
Διενέργειας. 

13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Κ. Ζάλογγο – Βερενίκη», αναδόχου «Παππάς Ευγένιος 
Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 28-11-2021. 

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Εργασίες προστασίας ιδιοκτησιών, διευθέτηση όμβριων επί του επαρχιακού 
δικτύου και καθαρισμός ποταμού στα όρια του Δ. Χριστιών (παροχή  υπηρεσιών)». 

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση προσβάσεων παραγωγικών μονάδων και διευθέτηση ρεμάτων 
στην περιοχή των Πηγών Αώου (παροχή υπηρεσιών)». 

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Προστασία κοίτης ποταμού με ογκόλιθους και καθαρισμός φερτών υλικών στα 
όρια του Δ.Δ. Μπαλντούμας (παροχή υπηρεσιών)». 

17. Έγκριση του Πρακτικού 03/20-09-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς άπλυτου αλατιού οδικών δικτύων (χύμα) 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου 
αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τις χειμερινές περιόδους 2021-2022 και 2022-
2023, συνολικού προϋπολογισμού 611.072,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

18. Έγκριση του Πρακτικού 3ο/27-09-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω 
των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου με Α/Α 3 «Προμήθεια Ειδικού 
Επιχειρησιακού Εξοπλισμού», προϋπολογισμού € 252.086,83 με Φ.Π.Α., της Πράξης 
«Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής 
Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 
2014-2020» (MIS 5032676) και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για τα 
Τμήματα 1,2 και 4 της διακήρυξης. 

19. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης του έργου MeDInno ως προς την παράταση της 
διάρκειάς της στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. 
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20. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής 
από την Ήπειρο, στη Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία της Γερμανίας. 

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας 
Ηπείρου στον τουριστικό οδηγό «ΔΙΑΚΟΠΕΣ - Χειμώνας 2021-2022». 

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση Β2Β συναντήσεων στην 
έκθεση ECO LIFE SHOW & NORDIC FOOD FAIR  που διοργανώνεται στo Μάλμε της 
Σουηδίας, το διάστημα 17-18/11/2021. 

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη 
δράση GREEK NORDIC-BALTIC TRADE. 

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

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας 
(ταχυμεταφορά με courier-απλής και συστημένης) και της κοινής (απλής και συστημένης) 
αλληλογραφίας, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για το έτος 2022. 

26. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης του σπουδαστή ΤΕΙ Λάζαρου Πόγια, σε Υπηρεσίες 
της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων (ανάκληση της αριθμ. 21/1208/30-07-2021 
απόφαση της Ο.Ε.). 

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την παράταση, έως 31-12-2021, των 
συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ, τεσσάρων (4) ατόμων για την αντιμετώπιση των 
κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων που προέκυψαν λόγω της εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19. 

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού, χωρίς να απαιτείται 
διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, επί της Μ.Π.Ε. του έργου «Δρόμος παράκαμψης 
οικισμού Αρίστης Δήμου Ζαγορίου, Δ.Ε. Κεντρικού Ζαγορίου, Δήμου Ζαγορίου, Π.Ε. 
Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου», με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Ηπείρου. 

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 
530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 
2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000013)». 

30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη αμοιβής και εξόδων Δικαστικών 
Επιμελητών, για την επίδοση εξώδικης διαμαρτυρίας και πρόσκλησης. 

31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Εργασίες διευθέτησης όμβριων – διαμόρφωση ρεμάτων και βελτίωση 
προσβάσεων επί της 14ης επαρχιακής οδού (παροχή υπηρεσιών)». 

32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας 
στις 7η, 17η και 45η επαρχιακές οδούς του δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων». 

33. Έγκριση τροποποίησης, ως προς το χρονοδιάγραμμα, της από 26-09-2019 
Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της 
Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας για την υλοποίηση του έργου «Άμεσες Στερεωτικές 
Εργασίες στο Βυζαντινό ναό της Κόκκινης Εκκλησίας και εργασίες διαμόρφωσης – 
ανάδειξης του περιβάλλοντος χώρου». 

34. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην 
Αθήνα, στις 30-09-2021, προκειμένου να παρευρεθεί σε συναντήσεις με Υπηρεσιακούς 
Παράγοντες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

35. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου δαπανών Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) 
της Π.Ε. Άρτας. 
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36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας. 

37. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικής μειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση 
χώρων αποθήκευσης τροφίμων & ειδών βασικής υλικής συνδρομής της 
Πράξης  "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018 
-2019" - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 
5029822. 

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

39. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων από διακλάδωση προς 
Ανατολικό Ζαγόρι έως κόμβο Ζαγορίου – Εγνατίας Οδού», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-12-2021. 

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

1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 06-08-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων», προϋπολογισμού € 100.000,00 με 
ΦΠΑ. 

2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στην επαρχιακή οδό Δομολεσά – Λάλιζα σε 
αντικατάσταση καταστραφείσας παλαιάς από θεομηνία», αναδόχου «Π. 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2021. 

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και προστασία ιδιοκτησιών στα 
όρια της Ηλιόκαλης», αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 10-12-2021. 

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός – απομάκρυνση ογκόλιθων στην περιοχή του Δήμου Κόνιτσας προς 
αποφυγή ατυχημάτων και πλημμυρών (παροχή υπηρεσιών)». 

5. Έγκριση μετάθεσης της ημερομηνίας λήξης υποβολής των προσφορών και της 
καταληκτικής ημερομηνίας αποσφράγισης αυτών, για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου με α/α 2 «Εγκατάσταση επεξεργασίας 
λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 2.750.000,00  € χωρίς 
ΦΠΑ της Πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων» με κωδικό ΟΠΣ 5032834 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020». 

6. Έγκριση του από 28-09-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση  αντιμετώπιση κατολίσθησης και αποκατάστασης καθιζήσεων σε τμήμα 
του επαρχιακού δικτύου προς Φράγμα Πηγών Αώου», προϋπολογισμού 52.080,00 € με 
ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή πεζοδρομίου κατά μήκος της επαρχιακής οδού στα όρια της Δ.Δ. 
Μπάφρας», αναδόχου «Α. ΚΡΙΚΩΝΗ-Α. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.», μέχρι την 30-11-2021. 

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Λίππα - Κάτω Λίππα» αναδόχου 
Δημητρίου Τσομπίκου Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-12-2021. 

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Εξυγίανση – στράγγιση και αποκατάσταση οδοστρώματος, καθώς και 
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αποκατάστασης πρανών επί του επαρχιακού δικτύου προς Βαθύπεδο (παροχή 
υπηρεσιών)». 

10. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για τη συμμετοχή της Περιφέρειας  Ηπείρου στη 
διοργάνωση «Ιστορική ανάβαση Μιτσικελίου» με τον Ποδηλατικό Αθλητικό Σύλλογο 
Ιωαννίνων, στα Ιωάννινα στις 3/10/2021. 

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

12. Έγκριση παράτασης εκτέλεσης των συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς 
μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας  
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που ήταν σε ισχύ την 30-06-2021, σύμφωνα με την 
παρ. 2β του άρθρου 60 του Ν. 4821/2021 (ΦΕΚ Α΄134/31.7.2021). 

13. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδαστή ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας 
Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων. 

14. Έγκριση του από 27-09-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-09-2021 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – προστασία πρανών υδατορεμάτων ΠΕ  Άρτας για το έτος 
2021», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ. 

15. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στην 
Αθήνα, από 29/9 έως 1/10/2021, προκειμένου να παρευρεθεί σε συνάντηση εργασίας στο  
Υπουργείο Παιδείας και έγκριση των σχετικών δαπανών  

16. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικής μειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας, με 
τροποποίηση των ουσιωδών όρων της αρχικής διακήρυξης, για τη μίσθωση χώρων ξηράς 
αποθήκευσης τροφίμων & ειδών βασικής υλικής συνδρομής και αποθήκευσης τροφίμων 
υπό ψύξη (1-4οC), που ταυτόχρονα θα χρησιμοποιούνται και ως σημείο διανομής τροφίμων 
στους δικαιούχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΤΕΒΑ 2014-2020 (μίσθωση 
κεντρικών αποθηκευτικών χώρων – Κεντρική Αποθήκη του Προγράμματος ΤΕΒΑ) της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη 
διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Φεστιβάλ Φιλαρμονικών (μπαντίνων) και 
σεμινάριο επιμόρφωσης Αρχιμουσικών», μετά από αναβολή της εκδήλωσης (σχετική η 
αριθμ. 25/1461/08-09-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). 

18. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Ιτέα προς Πέτρα Ζαγορίου», 
αναδόχου «ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 25-11-2021. 

19. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Αγιάς Πάργας και δημιουργία 
οδού πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και 
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκαταστάσεις – βελτιώσεις ασφαλτοταπήτων περιοχής Αμμουδιάς (παροχή 
υπηρεσιών)». 

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

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια 
ενός (1) container για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών της Περιφέρειας 
Ηπείρου λόγω της πανδημίας CoVid-19» 
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23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου από 
Ανατολή προς Κατσικά». 

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη 
διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Τιμή στην αυτοθυσία της Ελληνίδας». 

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη 
διοργάνωση του Συνεδρίου «Ο Ιωάννης Κωλέττης και η εποχή του». 

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αγορά από το Δήμο Ιωαννιτών, διαιρετής 
έκτασης 5.441,00 τ.μ., από το υπ΄ αριθμ. 165ε τεμάχιο της οριστικής διανομής Ανατολής 
έτους 1930, όπου έχει ανεγερθεί η πρώην αίθουσα βαρέων αθλημάτων (νυν κλειστό 
γυμναστήριο), βάσει της αριθμ. 2/6/22-2-2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε 
ενημέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της από 17-09-2021 συνεδρίασης. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1526/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 1ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 13-07-2021 ανοιχτής διαδικασίας άνω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου με α/α 2 «Επέκταση – 
αναβάθμιση ΧΥΤ Καρβουναρίου (Β’ Φάση)», προϋπολογισμού 6.828.000,00 € με Φ.Π.Α. 
της Πράξης «Επεκτάσεις Υφιστάμενων ΧΥΤ Περιφέρειας Ηπείρου και Μετατροπή σε 
ΧΥΤΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5002616 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-
2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
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Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), 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 αρ. πρωτ. 9365/30-10-2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Επεκτάσεις Υφισταμένων 
ΧΥΤ Περιφέρειας Ηπείρου και μετατροπή σε ΧΥΤΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ: 
5002616, με υποέργο α/α 2: «Επέκταση Χ.Υ.Τ. Καρβουναρίου (Β’ Φάση)», 
προϋπολογισμού 6.828.000,00 €. 

6. Την αριθμ. 16/856/27-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω 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 2 «Επέκταση – αναβάθμιση ΧΥΤ 
Καρβουναρίου (Β’ Φάση)», προϋπολογισμού 6.828.000,00 € με Φ.Π.Α. της Πράξης 
«Επεκτάσεις Υφιστάμενων ΧΥΤ Περιφέρειας Ηπείρου και Μετατροπή σε ΧΥΤΥ» η οποία 
εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002616 και στη ΣΑΕ 275/1 με Κ.Α. 
2020ΣΕ27510103, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 
7958/26-05-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του 
έργου, βάσει της αριθμ. 35/2257/22-12-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί 
έγκρισης και οριστικής παραλαβής της μελέτης του έργου που περιλαμβάνονται και τα 
Συμβατικά Τεύχη των εργασιών του ανωτέρω υποέργου και βάσει του αριθμ. πρωτ. 
5293/25-05-2021 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με το 
οποίο διατυπώθηκε η θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία 
προκήρυξης του υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών  Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για την εκτέλεση του ανωτέρω υποέργου με α/α 2 «Επέκταση – 
αναβάθμιση ΧΥΤ Καρβουναρίου (Β’ Φάση)», θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕ 
275/1 με Κ.Α. 2020ΣΕ27510103 και τίτλο «Επεκτάσεις Υφιστάμενων ΧΥΤ Περιφέρειας 
Ηπείρου και Μετατροπή σε ΧΥΤΥ», βάσει της αριθμ. πρωτ. 116348/04-11-2020 (ΑΔΑ: 
6ΞΝΥ46ΜΤΛΡ-ΣΘ5) Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

7. Την αριθμ. 17/886/11-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και της 
Περιφέρειας Ηπείρου, όπως ορίσθηκαν με τους αναπληρωτές τους. 

8. Την αριθμ. 23/1267/11-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 06-08-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-07-2021 
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ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 94761 για την 
κατασκευή του υποέργου με α/α 2 «Επέκταση – αναβάθμιση ΧΥΤ Καρβουναρίου (Β’ 
Φάση)», προϋπολογισμού 6.828.000,00 € με Φ.Π.Α. της Πράξης «Επεκτάσεις Υφιστάμενων 
ΧΥΤ Περιφέρειας Ηπείρου και Μετατροπή σε ΧΥΤΥ» η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» με 
κωδικό ΟΠΣ 5002616 και στη ΣΑΕ 275/1 με Κ.Α. 2020ΣΕ27510103, σύμφωνα με το οποίο, 
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΘΑΛΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ποσό προσφοράς 
3.028.548,40 € με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,00 %. 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 14560/22-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2176/22-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
διαβιβάζει συνημμένα το από 22-09-2021 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό 
ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης 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 της σύμβασης του 
έργου στον Οικονομικό Φορέα «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ποσό προσφοράς 3.028.548,40 € με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ και μέση 
τεκμαρτή έκπτωση 45,00 %. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 22-09-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-07-2021 
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 94761 για την κατασκευή 
του υποέργου με α/α 2 «Επέκταση – αναβάθμιση ΧΥΤ Καρβουναρίου (Β’ Φάση)», 
προϋπολογισμού 6.828.000,00 € με Φ.Π.Α. της Πράξης «Επεκτάσεις Υφιστάμενων ΧΥΤ 
Περιφέρειας Ηπείρου και Μετατροπή σε ΧΥΤΥ» η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» με 
κωδικό ΟΠΣ 5002616 και στη ΣΑΕ 275/1 με Κ.Α. 2020ΣΕ27510103,   

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 οριστικό ανάδοχο Οικονομικό Φορέα «ΘΑΛΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), που διενεργήθηκε στις 13-07-2021, για την κατασκευή του υποέργου με α/α 2 
«Επέκταση – αναβάθμιση ΧΥΤ Καρβουναρίου (Β’ Φάση)», προϋπολογισμού 6.828.000,00 € με 
Φ.Π.Α. της Πράξης «Επεκτάσεις Υφιστάμενων ΧΥΤ Περιφέρειας Ηπείρου και Μετατροπή σε 
ΧΥΤΥ» η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002616 και στη ΣΑΕ 275/1 με Κ.Α. 
2020ΣΕ27510103, 

στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ποσό προσφοράς 3.028.548,40 € με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ και 
μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,00 % σύμφωνα με το από 06-08-2021 Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 23/1267/11-08-2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής και δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και 
εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των 
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δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, βάσει του ανωτέρω, από 22-09-2021 Πρακτικού της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω υποέργου με α/α 2 «Επέκταση – αναβάθμιση 
ΧΥΤ Καρβουναρίου (Β’ Φάση)», προϋπολογισμού 6.828.000,00 € με Φ.Π.Α. της Πράξης 
«Επεκτάσεις Υφιστάμενων ΧΥΤ Περιφέρειας Ηπείρου και Μετατροπή σε ΧΥΤΥ», στον 
οικονομικό φορέα «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 
3.028.548,40 € με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α., με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
έργου της ΣΑΕ 275/1 με Κ.Α. 2020ΣΕ27510103 και τίτλο «Επεκτάσεις Υφιστάμενων ΧΥΤ 
Περιφέρειας Ηπείρου και Μετατροπή σε ΧΥΤΥ», βάσει της αριθμ. πρωτ. 116348/04-11-2020 
(ΑΔΑ: 6ΞΝΥ46ΜΤΛΡ-ΣΘ5) Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

 Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 
361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η 
πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, 
πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του 
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης 
της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

2 ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  

 

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο 

«ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» του έργου: 

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Χ.Υ.Τ. ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)»  

προϋπολογισμού 6.828.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) 

Οι υπογράφοντες: 

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

2. Τσέτσου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., τακτικό μέλος 

3. Γόγολου Ασπασία, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι./Π.Η., τακτικό μέλος 

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

αριθ. 17/886/11-6-2021 απόφαση  της  Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, 

έχοντας υπόψη  

1. Την με αριθ. 23/1267/11-8-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 6-8-2021 1Ο πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του από 13-

7-2021 ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού. 

2. Την από 31-8-2021 κοινοποίηση στους συμμετέχοντες της ανωτέρω εγκριτικής απόφαση 

της Ο.Ε., μέσω ΕΣΗΔΗΣ (αριθ. πρωτ. 125372/12796/31-8-2021). 

3. Το με αριθ. πρωτ. 138555/14038/10-9-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Η. με το οποίο 

κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο 

άρθρο 23.2 – 23.10 της διακήρυξης προς έλεγχο (13-9-2021 στο ΕΣΗΔΗΣ). 
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4. Το με αριθ. πρωτ. 143804/14560/20-9-2021 έγγραφο του προσωρινού αναδόχου με το 

οποίο υπέβαλε στις 20-9-2021 τα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία σε έντυπη μορφή και σε 

σφραγισμένο φάκελο, τα οποία είχε υποβάλλει ηλεκτρονικά στο χώρο «Συνημμένα 

Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών» στις  17-9-2021.  

συνήλθαμε στις 22-9-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ σε συνεδρίαση προκειμένου να 

προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου «ΘΑΛΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την κατακύρωση της 

σύμβασης.  

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αποσφραγίζει τον φάκελο δικαιολογητικών, μονογράφει 

τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και ύστερα από τον έλεγχο τους, διαπιστώνει ότι 

 τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και 

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

διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του 

έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Χ.Υ.Τ. ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)» στον 

προσωρινό ανάδοχο «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως 

κατωτέρω.   

Ιωάννινα,  22 Σεπτεμβρίου 2021  

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η πρόεδρος Τα μέλη 

 

Δημήτριος Τσιούμπος 

 

Ασπασία Γόγολου 

  

Μαρία Τσέτσου 
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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. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1527/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου 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 3ου/23-09-2021 Πρακτικού (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-07-2021  ανοιχτής διαδικασίας 
για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016, για την εκπόνηση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη 
αποκατάστασης του βυζαντινού μνημείου Ι.Ν. Παρηγορήτισσας Άρτας», 
προεκτιμώμενης αμοιβής € 299.911,46 με ΦΠΑ 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, 

http://www.php.gov.gr/
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το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) 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. 57574/2511/21-06-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την 
οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 300.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών 
μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017 - 2019» για το υποέργο «Μελέτη αποκατάστασης του 
βυζαντινού μνημείου Ι.Ν. Παρηγορήτισσας Άρτας». 

6. Την αριθμ. 5/284/18-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

7. Την αριθμ. 13/662/27-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:  

Α) ακυρώθηκε η σχετική, αριθμ. 5/284/18-02-2021 απόφασή της και  

Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη 
ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας - τιμής, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας 
Ηπείρου με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης του βυζαντινού μνημείου Ι.Ν. Παρηγορήτισσας 
Άρτας», προϋπολογισμού € 299.911,46 με ΦΠΑ, βάσει και της από 08-11-2019 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/92/31-08-2018 
Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου, με όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 6257/22-04-2021 εισήγηση 
της Υπηρεσίας, και εγκρίθηκαν τα λοιπά συμβατικά τεύχη (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, 
Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών, Οικονομική Προσφορά και Συγγραφή Υποχρεώσεων, 
ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της εκπόνησης της μελέτης), τα οποία συντάχθηκαν, 
ελέγχθηκαν θεωρήθηκαν και εγκρίθηκαν με την αριθμ. 49241/5599/13-04-2021 απόφαση 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4782/2021 και της αναπροσαρμογής του συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων 
Αμοιβών και Υπηρεσιών για το έτος 2021.  

Επιπλέον εγκρίθηκε η δημοπράτηση της μελέτης, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της 
Δ/νσης Τεχνικών  Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η δαπάνη 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. 
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8. Την αριθμ. 18/961/25-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για την 
επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης του θέματος, αποτελούμενη από: Α) υπαλλήλους 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και Β) εκπρόσωπο του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τμήμα Ηπείρου), όπως ορίσθηκε με τον αναπληρωτή του, με το 
αριθμ. πρωτ. 511/09-06-2021 έγγραφό του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 
(ΦΕΚ Α’ 36) δεδομένου ότι η προς ανάθεση σύμβαση είναι πολύπλοκη και απαιτεί 
εξειδικευμένη εμπειρία. 

9. Την αριθμ. 20/1120/16-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό 1ο/06-07-2021 Πρακτικό (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και 
αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού στην από 02-07-2021 
ανοιχτή διαδικασία, με α/α συστ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 181146 για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας 
σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης 
της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αποκατάστασης του βυζαντινού μνημείου Ι.Ν. 
Παρηγορήτισσας Άρτας», προεκτιμώμενης αμοιβής € 299.911,46 με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», 
σύμφωνα με το οποίο, στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, ήτοι της 
αποσφράγισης των υποφακέλων "Οικονομική Προσφορά", γίνεται αποδεκτή η προσφορά 
της Ένωσης Οικονομικών Φορέων «ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΝΝΑ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΚΟΥΣΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ», η οποία 
κατατέθηκε εμπρόθεσμα και πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον 
διαγωνισμό, καθώς και τις απαιτήσεις που θέτει η Διακήρυξη ως προς τα στοιχεία της 
Τεχνικής Προσφοράς, και συγκέντρωσε συνολικό Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς U ΤΠ = 
96,00.  

10. Την αριθμ. 23/1268/11-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό 2/05-08-2021 (έλεγχος και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της 
Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-07-2021 ανοιχτής διαδικασίας με α/α συστ. 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 181146 για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης του θέματος, 
βάσει του οποίου, αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η Ένωση Οικονομικών Φορέων 
«ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΚΟΥΣΤΕΛΛΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ», της οποίας η προσφορά κατατέθηκε εμπρόθεσμα, 
πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό καθώς και τις 
απαιτήσεις που θέτει η Διακήρυξη ως προς τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς, και 
συγκέντρωσε συνολικό Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς U ΤΠ = 96,00, σύμφωνα με το Πρακτικό 
1ο/06-07-2021 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) 
της Επιτροπής Διαγωνισμού το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 20/1120/16-07-2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οικονομική της προσφορά, με ποσό 215.259,03 € 
χωρίς ΦΠΑ και ποσοστό έκπτωσης 11,00% έγινε αποδεκτή και έλαβε συνολική βαθμολογία 
προσφοράς Ui=79,00. 

11. Την αριθμ. 26/1509/17-09-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την υποβολή του ελλείποντος 
δικαιολογητικού κατακύρωσης από την Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑ – ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΚΟΥΣΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ», προσωρινού αναδόχου εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Μελέτη αποκατάστασης του βυζαντινού μνημείου Ι.Ν. Παρηγορήτισσας Άρτας», 
βάσει της αριθμ. 23/1268/11-08-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με 
το άρθρο 103, παρ. 2 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του 
άρθρου 43 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση του 
πιστοποιητικού από το Πρωτοδικείο Αθηνών. 

12. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 14710/24-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2195/24-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία 
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υποβάλλει συνημμένα το 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού του 
θέματος και εισηγείται την έγκρισή του. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

 Εγκρίνει το Πρακτικό 3/23-09-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-07-2021 ανοιχτής διαδικασίας με α/α 
συστ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 181146 για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της 
μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αποκατάστασης του βυζαντινού μνημείου Ι.Ν. 
Παρηγορήτισσας Άρτας», προεκτιμώμενης αμοιβής € 299.911,46 με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση 
– αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλλε η Ένωση 
Οικονομικών Φορέων «ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
– ΚΟΥΣΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ», η οποία αναδείχθηκε προσωρινός 
μειοδότης του διαγωνισμού, βάσει των Πρακτικών 1ο/06-07-2021 και 2/05-08-2021 της 
Επιτροπής Διενέργειας, που εγκρίθηκαν αντίστοιχα, με τις αριθμ. 20/1120/16-07-2021 και 
23/1268/11-08-2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, και αφού διαπίστωσε ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ είναι αληθή, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στη διακήρυξη, και ότι 
τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως,  ομόφωνα εισηγείται την 
κατακύρωση της σύμβασης στην ένωση οικονομικών φορέων «ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - 
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΚΟΥΣΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ», με ποσό προσφοράς 215.259,03 € χωρίς ΦΠΑ και ποσοστό έκπτωσης 11,00% 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της από 02-07-2021 ανοιχτής διαδικασίας με α/α συστ. 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 181146 για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων 
του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Μελέτη αποκατάστασης του βυζαντινού μνημείου Ι.Ν. Παρηγορήτισσας Άρτας», 
προεκτιμώμενης αμοιβής € 299.911,46 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών 
μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», 

στον οριστικό μειοδότη, Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – 
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΚΟΥΣΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ», της οποίας η προσφορά κατατέθηκε εμπρόθεσμα, πληροί τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό καθώς και τις απαιτήσεις που θέτει η 
Διακήρυξη ως προς τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς, και συγκέντρωσε συνολικό Βαθμό 
Τεχνικής Προσφοράς U ΤΠ = 96,00, σύμφωνα με το Πρακτικό 1ο/06-07-2021 (έλεγχος 
δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής 
Διαγωνισμού το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 20/1120/16-07-2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, η οικονομική της προσφορά, με ποσό 215.259,03 € χωρίς ΦΠΑ και ποσοστό 
έκπτωσης 11,00% έγινε αποδεκτή και έλαβε συνολική βαθμολογία προσφοράς Ui=79,00 
σύμφωνα με το Πρακτικό 2/05-08-2021 (έλεγχος και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της 
Επιτροπής Διαγωνισμού το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 23/1268/11-08-2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισε εμπρόθεσμα, 
ήταν πλήρη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη σύμφωνα με το ανωτέρω, Πρακτικό 
3/23-09-2021 της Επιτροπής Διενέργειας. 

 

ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π



-18- 
 

 Εγκρίνει την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη 
αποκατάστασης του βυζαντινού μνημείου Ι.Ν. Παρηγορήτισσας Άρτας», προεκτιμώμενης 
αμοιβής € 299.911,46 με ΦΠΑ, στην Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – 
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΚΟΥΣΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, στο ποσό των 215.259,03 € χωρίς 
ΦΠΑ, και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών 
μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019». 

 Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 
361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η 
πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, 
πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του 
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης 
της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  
 

Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: 

 

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ  
Ι.Ν. ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΣΣΑΣ ΑΡΤΑΣ»  

 

προεκτιμώμενης αμοιβής 299.911,46 € (με ΦΠΑ) 

 

Οι υπογράφοντες: 

 

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

2. Λαμπρινή Βάββα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Η. τακτικό μέλος 

3. Αμαλία Δόνου, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Η. τακτικό μέλος 

4. Βαρβάρα Ζιάκκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Η. τακτικό μέλος 

5. Γεώργιος Σμύρης, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, εκπρόσωπος ΤΕΕ/Τμ. Ηπείρου, τακτικό μέλος  

 

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

18/961/25-06-2021 (ΑΔΑ: 6Τ957Λ9-ΟΣΖ) απόφαση  της  Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθμ. 23/1268/11-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης. 

2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 123702/12605/02-09-0021 837/28-01-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων Περιφέρειας Ηπείρου  με το οποίο κλήθηκε, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών τα 

προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά 

έγγραφα νομιμοποίησης. 

3. Τα από 12-09-2021 ηλεκτρονικά υποβληθέντα δικαιολογητικά μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», συνοδευόμενα από αίτημα παράτασης για την υποβολή ενός εκ των 

δικαιολογητικών, το οποίο δεν είχε εκδοθεί κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής τους.  

 

συνήλθαμε στις 14-09-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ σε συνεδρίαση προκειμένου να 

προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της 

σύμβασης.  

 

ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π



-20- 
 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε τη νόμιμη και εμπρόθεσμη υποβολή των 

δικαιολογητικών, προέβη στον έλεγχό τους, σύμφωνα με την παράγραφο 5 της Διακήρυξης και την 

ισχύουσα νομοθεσία, έχοντας υπόψη και την παράγραφο 22 της διακήρυξης σύμφωνα με την οποία «Το 

δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, 

κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος 

άρθρου, σύμφωνα με το άρθρο 5 (α και β) της παρούσας, καθώς και κατά τη σύναψη της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 8.1 της παρούσας». 

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε προέκυψαν ελλείψεις στα προσκομισθέντα δικαιολογητικά 

και σύμφωνα με το άρθρο 5γ της διακήρυξης, με το αρ. πρωτ. 140390/14202/14-09-2021 έγγραφο της 

Δ.Τ.Ε.Π.Η. ζητήθηκε η συμπλήρωση των ελλείψεων εντός προθεσμίας πέντε ημερών. Την ίδια μέρα 

υποβλήθηκε από τον προσωρινό ανάδοχο το ελλείπον δικαιολογητικό. 

Αναφορικά με το αίτημα παράτασης εκ μέρους του προσωρινού αναδόχου, αυτό διαβιβάστηκε 

στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία το ενέκρινε με την υπ’ αριθμ. 26/1509/17-

09-2021 απόφαση.  

Στις 22-09-2021 υποβλήθηκε από τον προσωρινό ανάδοχο το ελλείπον δικαιολογητικό για το οποίο 

είχε αιτηθεί την παράταση. Έτσι, στις 23-09-2021, η επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου προκειμένου να 

εξετάσει την πληρότητα του συνόλου των υποβληθέντων δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι: 

i) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ είναι αληθή 

ii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 17,18,19 και 22 της διακήρυξης,  

iii) τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως  

Έπειτα από τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης 

στην ένωση οικονομικών φορέων «ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - 

ΚΟΥΣΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ», με ποσό προσφοράς 215.259,03 € χωρίς ΦΠΑ και 

ποσοστό έκπτωσης 11,00% 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως 

κατωτέρω.   

 
Ιωάννινα, 23 Σεπτεμβρίου 2021  

 
Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 
Η Πρόεδρος Τα μέλη 

 
 

 

 
Λαμπρινή Βάββα 

 

Μαρία Τσέτσου Αμαλία Δόνου 
 

Βαρβάρα Ζιάκκα 
 

Γεώργιος Σμύρης 
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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. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1528/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου 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 20-09-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-09-2021 
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. 

Η Οικονομική 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 

http://www.php.gov.gr/
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Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 19/1102/07-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:  

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, εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού 
1.854.000,00 € με ΦΠΑ και η 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 καταχωρήθηκε με α/α 481 στο 
βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου 

Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου 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, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις 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). 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 Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 14640/21-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2166/21-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει προς έγκριση το από 20-09-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 17-09-2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
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με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΓΙΓΕΚΑΤ 
Α.Τ.Ε.Ε.», με ποσό προσφοράς 1.432.714,88,78 €  (με αναθεώρηση), χωρίς ΦΠΑ και μέση 
τεκμαρτή έκπτωση 24,53%. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 20-09-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-09-2021 
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. 182604 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, 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), το οποίο επισυνάπτεται στην 
παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το 
οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο Οικονομικός Φορέας «ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.Ε.», με 
ποσό προσφοράς 1.432.714,88 €  (με αναθεώρηση), χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 
24,53%, όπως αναλύεται κατωτέρω, ως εξής: 

Ποσό Προσφοράς 

εργασιών: 
 

1.055.429,01 € 
ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%: 189.977,22 € 
Σύνολο: 1.245.406,23 € 
Απρόβλεπτα 15%: 186.810,93 € 

Σύνολο: 1.432.217,16 € 
Αναθεώρηση: 497,72 € 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 1.432.714,88 € 
     
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

 1 ο   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O   
Δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

(Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή)  

για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου: 

 
«Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας στην 

συμβολή της με την Περιφερειακή Οδό Ιωαννίνων  » 

προϋπολογισμού 2.354.000,00 € (με Φ.Π.Α.) 
 

 
σύμφωνα με την αρ. Πρωτ. 125086/12781/18-08-2021 διακήρυξη, η οποία έλαβε τον 182604 αριθμό 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ : 21PROC009086293 2021-08-18 . 
 
Στα Ιωάννινα, στις 17-09-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

 Μπλιθικιώτη Μαρινέλα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./Π.Η. ως Πρόεδρος 

 Καραγιώτη Αικατερίνη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./Π.Η. ως μέλος 

 Σιώμος Γεώργιος , Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, στο Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι., ως μέλος 
 

 

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

19/1102/07-07-2021 (ΑΔΑ Ω56Η7Λ9-ΣΕΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και 

το υπ’ αρίθμ.: οικ.125938/12886/19-08-2021 έγγραφο της ΔΤΕ/ΠΗ, που αφορά τη Συγκρότηση 

Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (τακτικών και αναπληρωματικών μελών) με αριθμό 
συστήματος 182604/2021 του έργου της επικεφαλίδας, συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να 

προβούμε στην διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, που 

υποβλήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι την 13η Σεπτεμβρίου 2021 
(καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών). 
 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού «παρέλαβε» το φάκελο του διαγωνισμού από τον Χειριστή της 

Αναθέτουσας αρχής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για 

δημόσια έργα μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 182604. 
 

Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά τέσσερις (4) φάκελοι προσφοράς (ως πίνακας 1): 
 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 1  
 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Ο.Φ. Χρόνος Υποβολής Προσφοράς 

 
1 

ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 23ης 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 22 - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Α.Φ.Μ. 094376469 Δ.Ο.Υ. 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

 
10/09/21 10:04΄49 

2 
 

ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.Ε. 11/09/21 12:31΄18 

3 ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ 13/09/21 12:08’33 

 
4 

"ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος : ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 

Α.Τ.Ε) " 

 
13/09/21 14:10΄06 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π
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Στη συνέχεια η Πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής Σιώμος Γεώργιος με την χρήση των διατιθέμενων 

προσωπικών κωδικών πρόσβασης συστήματος προέβησαν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του 

υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά». 

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από την 

Πρόεδρο ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας (πίνακας 2) προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες, 
τον οποίον και κοινοποίησε σε όλους τους συμμετέχοντες δια μέσου της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας». 
 

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. Διαπιστώθηκε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων ήταν 

ομαλές. 
 

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν στον πίνακα 2 κατά τη σειρά μειοδοσίας, 

αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2   
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 
Σειρά 

κατάταξης 
μειοδότη 

 

 
Επωνυμία Προσφέροντα Ο.Φ. 

 
α/α προσφοράς Ποσό προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

 

 
Έκπτωση % 

 
1 

 

ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.Ε. 
 

226799 
 

1.432.714,88€ 
 

24,53% 

 
2 

"ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος : 

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε) " 

 
227697 

 
1.460.002,72€ 

 

 
23,09 % 

 
3 

 
ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ 

 
226470 

 
1.606.692,28€ 

 
15,37% 

 

 
4 

ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 22 - 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Α.Φ.Μ. 094376469 Δ.Ο.Υ. 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

 

 
227357 

 

 
1.607.761,63€ 

 

 
15,31 % 

 

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέχισε με την αξιολόγηση των προσφορών ελέγχοντας τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της οικείας διακήρυξης, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη 
και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας. 

Σύμφωνα με την παρ. 24.2 της διακήρυξης ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, πρέπει, επί ποινή 
αποκλεισμού, να περιέχει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/ 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 η Πρόεδρος έλεγξε τις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας του και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους. Για όλες τις εγγυητικές 
επιστολές εκδόθηκε βεβαίωση εγκυρότητας από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
 
Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία, καταρτήθηκε ο κατωτέρω πίνακας 3 των 

διαγωνιζομένων οικονομικών φορέων, κατά σειρά μειοδοσίας ,που οι προσφορές τους κρίθηκαν 
παραδεκτές. 

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π
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Σειρά 

κατάταξης 
μειοδότη 

 

 
Επωνυμία Προσφέροντα Ο.Φ. 

 
α/α  

προσφοράς 

 
Ποσό προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

 

 
Έκπτωση % 

 
1 

 

ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.Ε. 
 

226799 
 

1.432.714,88€ 
 

24,53% 

 
2 

"ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος : 

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε) " 

 
227697 

 
1.460.002,72€ 

 

 
23,09 % 

 
3 

 
ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ 

 
226470 

 
1.606.692,28€ 

 
15,37% 

 

 
4 

ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 22 - 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Α.Φ.Μ. 094376469 

Δ.Ο.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

 

 
227357 

 

 
1.607.761,63€ 

 

 
15,31 % 

 

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

« Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας στην 

συμβολή της με την Περιφερειακή Οδό Ιωαννίνων », προϋπολογισμού 2.354.000,00 € (με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), στον Οικονομικό Φορέα « ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.Ε. », ο οποίος είναι ο προσωρινός 

μειοδότης σύμφωνα με τον ανωτέρω Πίνακα 3, με ποσό προσφοράς 1.432.714,88 € (με αναθεώρηση), 

χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 24,53 %. Αναλυτικά: 

 

Ποσό Προσφοράς 

εργασιών: 

 

1.055.429,01 € 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%: 189.977,22 € 

Σύνολο: 1.245.406,23 € 

Απρόβλεπτα 15%: 186.810,93 € 

Σύνολο: 1.432.217,16 € 

Αναθεώρηση: 497,72 € 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 1.432.714,88 € 
 
 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τετραπλούν (4) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω και 

υποβάλλεται ως ηλεκτρονικό αρχείο στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Ιωάννινα,  20 Σεπτεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Η   πρόεδρος Τα μέλη 

 
Μπλιθικιώτη Μαρινέλα 

 
Καραγιώτη Αικατερίνη 

 

 
Σιώμος Γεώργιος 

  

ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π



-27- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1529/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν 
οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου 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 21-09-2021 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 και στερέωση από υποσκαφή της επαρχιακής οδού 
περιοχής Ανθούσας Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π
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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. 23/1278/11-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) 
εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση 
αποκατάσταση και στερέωση από υποσκαφή της επαρχιακής οδού περιοχής Ανθούσας 
Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 117850/12016/06-08-
2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η 
διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και 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. 12221/06-08-2021 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 των Δ/νσεων 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. 14565/21-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2165/21-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση 
της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ» με ποσοστό έκπτωσης 12,00% και ποσό 
προσφοράς 52.800,01 € χωρίς Φ.Π.Α. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 21-09-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, 
που διενεργήθηκε στις 14-09-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 
παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 125401/12806/06-09-2021 Πρόσκλησης και λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 23/1278/11-08-2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση και 
στερέωση από υποσκαφή της επαρχιακής οδού περιοχής Ανθούσας Πρέβεζας», προϋπολογισμού 
€ 74.400,00 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 
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αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 
διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ» β) «Σ. 
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και γ) «ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ.» 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 αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς εκάστου 
υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.  

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του 
οικονομικού φορέα «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ» 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 «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ», με ποσοστό έκπτωσης 12,00% και  ποσό 
προσφοράς 52.800,01 € χωρίς Φ.Π.Α.. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση και στερέωση από υποσκαφή της 
επαρχιακής οδού περιοχής Ανθούσας Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 74.400,00 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 «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ»  με ποσοστό έκπτωσης 12,00% και ποσό προσφοράς 52.800,01 
€ χωρίς Φ.Π.Α. και 

 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ»  και 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 52.800,01 € 
χωρίς 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». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 23/1278/11-08-
2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τονίζοντας ότι συμφωνεί με την σκοπιμότητα και 
αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου, εκφράζει όμως τη διαφωνία του για την επιλογή της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του και όχι κανονικού 
διαγωνισμού. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 
Διαγωνισμού με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης– άρθρο 125 του Ν. 
4412/2016, για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση υλοποίησης του 
υποέργου  « Άμεση αποκατάσταση και στερέωση από υποσκαφή της 
επαρχιακής οδού περιοχής Ανθούσας Πρέβεζας  », της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
Κ.Α 2018ΕΠ53000001 προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.  
 
Στα Ιωάννινα, την 14-09-2021 ημέρα Τρίτη και  ώρα 09:30 π.μ. (μισή ώρα πριν την 
ώρα αποσφράγισης) οι υπογράφοντες: 

1. Μπλιθικιώτη Μαρινέλα , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως  πρόεδρος,  
2. Παπαδημητρίου Βλάσιος , Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως τακτικό 

μέλος, 
3. Κερομύτη  Αγνή, Μηχανολόγος  Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως τακτικό μέλος, 
 
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας 
και   έχοντας υπ’ όψη:  

- Την υπ. αριθμ. 23/1278/11-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ )απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία : α) εγκρίθηκε η προσφυγή 
σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του 
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση υλοποίησης του υποέργου  
«Άμεση αποκατάσταση και στερέωση από υποσκαφή της επαρχιακής οδού 
περιοχής Ανθούσας Πρέβεζας »,  προϋπολογισμού 74.400,00 € (με 
Φ.Π.Α.),σύμφωνα με την  αρ. Πρωτ. 117850/12016/06-08-2021  απόφαση έγκρισης 

των συμβατικών τευχών του έργου  της επικεφαλίδας , απόφαση της Υπηρεσίας μας, 
και β) έγινε η συγκρότηση της Επ.Διαγωνισμού. 

- Την υπ. αριθμ. 125401/12806 /06-09-2021 Πρόσκληση σε διαδικασία 
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 με την οποία 
προσκλήθηκαν τρείς (3) οικονομικοί φορείς , 

συγκεντρωθήκαμε, στο γραφείο 346 της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να 
διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Μετά το πέρας που τάχθηκε από την πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης ως 
χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών χωρίς να εμφανισθεί ενδιαφερόμενος, και αφού 
διαπιστώθηκε ότι είχαν κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας τρείς (3) 
προσφορές, η Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.  
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Εν συνεχεία όλοι οι φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή και 
καταχωρήθηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1. 

   ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Α/Α Αρ. πρωτ/ημερομηνία Επωνυμία προσφέροντα 

1 140185 /14195 /14-09-2021 ΜΑΚΗΣ  ΑΤΕΕ                                   

2 
 
140220 /14197 /14-09-2021 

Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ  & ΣΙΑ  Ε.Ε       

3 
 
110229 /14198 /14-09-2021 

ΜΠΕΛΛΟΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ       

 

Σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.125401/12806 /06-09-2021 Πρόσκληση κάθε φάκελος 
προσφοράς (προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, 
φάκελο δικαιολογητικών και φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι 
δικαιολογητικών και μονογράφηκαν τα δικαιολογητικά από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε σε δημόσια συνεδρίαση τις 
οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους 
για κάθε συμμετέχοντα. Ακολούθησε έλεγχος της της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου 

της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της αριθμητικής και ολόγραφης 
αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, ο λογιστικός έλεγχος με τις αναγκαίες 

διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και 

στρογγυλοποιήσεων. Ακολούθως  οι προσφορές καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη 
σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2 ). 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού 
Φορέα- Εργοληπτικής 

Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση 

% 

1ος ΜΑΚΗΣ  ΑΤΕΕ         53.400,00 € 11,00% 

2ος 
ΜΠΕΛΛΟΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ 
ΖΑΧΑΡΙΑ        54.599,99 €   9,00% 

3ος Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ  & ΣΙΑ  Ε.Ε        55.800,01 €   7,00% 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
όπως: 

-  της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της 
μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης) - ΤΕΥΔ, των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή 
συμπλήρωση τους. 

Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια 
εφαρμογής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ’ εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του 
Ν4412/2016, για υποβολή νέας βελτιωμένης προσφοράς, ο πρώτος κατά σειρά 
μειοδοσίας (αυτός με την μικρότερη προσφορά - μεγαλύτερη προσφερόμενη έκπτωση) 
βελτίωσε την προσφερόμενη έκπτωση του από το 11% σε 12% υποβάλλοντας νέα 
βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την υπ’αρ. (140427/14220/14.09.2021) αίτησή 
του, ενώ τόσο ο δεύτερος  όσο και ο τρίτος κατά σειρά μειοδοσίας, δεν υπέβαλλε 
βελτιωμένη προσφορά , εμμένοντας στην αρχική προσφορά του. 
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Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον 
κατωτέρω Πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν 
παραδεκτές  κατά σειρά μειοδοσίας.  

  
      ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού 
Φορέα- Εργοληπτικής 

Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση 

% 

1ος  ΜΑΚΗΣ  ΑΤΕΕ     52.800,01 € 12,00% 

2ος 
ΜΠΕΛΛΟΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ 
ΖΑΧΑΡΙΑ    54.599,99 €   9,00% 

3ος Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ  & ΣΙΑ  Ε.Ε     55.800,01 €   7,00% 

 
Η Υπηρεσία καλεί με το αριθ. Πρωτ. 140185 /14195/15-09-2021 έγγραφό της, τον 
προσωρινό μειοδότη « ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ » να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών από τη 
λήψη της παρούσας, σε εφαρμογή  του Ν.4412/2016,  επικαιροποιημένα και σε ισχύ 
τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία, όπως δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ και 
απαιτούνται, σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. 
Στις 21 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθε 
σε συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη « ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ »  σύμφωνα με το αριθ. 
πρωτ. 143992/14565/20-09-2021  έγγραφό του. 
 

Η Επιτροπή βρισκόμενη σε απαρτία, 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 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 
32, παρ.2γ του Ν.4412/2016 και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης υλοποίησης του υποέργου « Άμεση αποκατάσταση και στερέωση από 
υποσκαφή της επαρχιακής οδού περιοχής Ανθούσας Πρέβεζας», προϋπολογισμού 

74.400,00 € με Φ.Π.Α. ,στον οικονομικό φορέα  « ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ »,ο οποίος προσέφερε την 

μεγαλύτερη έκπτωση, με ποσό προσφοράς 52.800,01 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό 
έκπτωσης 12,00%.  
 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού ως κατωτέρω.   

Ιωάννινα  21-09-2021 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Η   πρόεδρος Τα μέλη 

 
 Μπλιθικιώτη  Μαρινέλα         

 
                  Παπαδημητρίου Βλάσιος     

 
 

    Κερομύτη  Αγνή  
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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. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1530/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιωάννινα – Αεροδρόμιο – Άγιο 
Ιωάννη στον αριστερό κλάδο της Ε.Ο. 20», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΟΕ», 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).  

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 13609/08-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2151/20-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«….β) Η δημοπρασία έγινε την 08-01-2020 και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Π. 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με ποσοστό έκπτωσης 49,69 %.γ) Η σύμβαση του έργου υπεγράφη την 

06-11-2020 για συνολικό ποσό 105.497,26€ (χωρίς ΦΠΑ), από το οποίο 77.735,05€ για εργασίες, 13.759,10€ 

για απρόβλεπτες δαπάνες, 10,80€ για εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης και 25.319,34€ για Φ.Π.Α. 3. 

Προθεσμίες : α)Προθεσμία περαιώσεως που τάσσει η αρχική σύμβαση: 06-03-2020. β)Έγκριση 1ης 

παράτασης μέχρι την 30-09-2021. 

 4. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας : 

 α) Με την αρίθμ. 183685/6580/21-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, εγκρίθηκε η διάθεση 

πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου  με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – 

αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020» για το 

υποέργο: «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιωάννινα - Αεροδρόμιο - Άγιο Ιωάννη στον αριστερό κλάδο της Ε.Ο. 

20». 

 5. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες του έργου (Α.Π.Ε.) : 

 α) Εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. με την υπ’ αριθμ. 120454/12294/01-09-2021 απόφαση της Δ.Τ.Ε. / Π.Η. 

 6. Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. : 

 α) Συντάχθηκε Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. 

 7.  Τεχνικό αντικείμενο που εκτελέστηκε μέχρι σήμερα (ως ποσοστό του τελευταίου εγκεκριμένου ΑΠΕ ή 

του συμφωνητικού) :  

 α) ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  40 %  

 β)  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ   40 %  

 Β. ΕΙΔΙΚΑ 

 1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται ο ανάδοχος στην αριθμ. 134375/13609/03-09-2021 αίτησή του για την 

χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως εργασιών, είναι οι εξής: Στο διάστημα που μεσολάβησε από 

την υπογραφή της σύμβασης (06-11-2020) έως τον ορισθέντα χρόνο ολοκλήρωσης του έργου (06-03-2020) 

οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την εκτέλεση των εργασιών. Με την υπ΄ αριθμ.  5/264/18-02-2021 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση περαίωσης εργασιών 

έως την 30-09-2021 , δεδομένου ότι κατά τους χειμερινούς μήνες ήταν αδύνατη η εκτέλεση εργασιών 

υπαίθρου. 

 Μέχρι σήμερα έχει εκτελεσθεί το 40% των εργασιών. 

 Το έργο προβλέπει την κατασκευή πεζοδρομίων επί της Ε.Ο. 20 σε μήκος περίπου 2,5χλμ. 

 Κατά την εκτέλεση των εργασιών απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και μέτρα ασφάλειας λόγω του μεγάλου 

κυκλοφοριακού φόρτου τόσο οχημάτων όσο και πεζών που διέρχονται από το σημείο του έργου, με 

αποτέλεσμα οι εργασίες να εκτελούνται τμηματικά και να σημειώνεται έτσι καθυστέρηση στην πρόοδο του 

έργου. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών ήταν απαγορευτική η σκυροδέτηση, λόγω των υψηλών 

θερμοκρασιών, όπως προβλέπεται από την παρ. Δ6 του ΚΤΣ 2016. 

 2. Απόψεις της διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας 

περαιώσεως εργασιών: 

 Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος είναι βάσιμοι ως προς την καθυστέρηση που προέκυψε και τους 

αποδέχεται η Υπηρεσία.  
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 Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 Για τους λόγους που αναφέρονται στην §Β της παρούσας και δεδομένου ότι συντρέχουν εν μέρει οι λόγοι που 

επικαλείται στην  με αριθμ. 134375/13609/03-09-2021 αίτησή του ο ανάδοχος,  

 ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α 

 την έγκριση 2ης  παράτασης προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών, μέχρι την 31-12-2021  «με   

αναθεώρηση» ...». 

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 «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιωάννινα – Αεροδρόμιο – Άγιο Ιωάννη 
στον αριστερό κλάδο της Ε.Ο. 20», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», μέχρι την 
31-12-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1531/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Θεριακήσι - Δερβίζιανα - Όρια Νομού», αναδόχου 
«ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.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 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π



-37- 
 

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. 13438/21-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2169/22-09-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… 5.  ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου, και του κ. Αποστολίδη 

Παναγιώτη, υπεγράφη στις 08-12-2020 η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου για ποσό 202.926,99 € 

(εκ του οποίου 149.535,54 € για εργασίες, 26.916,40 € για Γ.Ε. και Ο.Ε., 26.467,79 € για απρόβλεπτες  

δαπάνες, 7,26 € για αναθεώρηση  εργασιών) πλέον 48.702,47 € για Φ.Π.Α.. 6.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύμφωνα με 

την Ε.Σ.Υ. η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε κατά την υπογραφή της σύμβασης σε 

τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, συνεπώς λήγει στις 08-04-2021. Με την 

αρ. 11/600/09-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΙΝ7Λ9-4ΣΓ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 

εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών μέχρι τις 30-09-2021. 7.  

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ Έχει συνταχθεί και έχει διαβιβαστεί προς έγκριση στο Τεχνικό 

Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

8.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΠΟΥ  ΕΧΟΥΝ  ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ  ΜΕΧΡΙ  ΣΗΜΕΡΑ Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί περίπου 

το 80% των εργασιών που προβλέπονταν στη μελέτη. 9.  ΕΙΔΙΚΑ Με το από 27-08-2021 αίτημά του προς την 

υπηρεσία, ο ανάδοχος αιτείται την παράταση των εργασιών έως τις 30-11-2021 επικαλούμενος ότι: «…Οι 

εργασίες δεν εκτελέστηκαν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εξαιτίας δυσκολίας στην προμήθεια των υλικών 

(εργοστάσια που υπολειτουργούν) και λόγω μειωμένου προσωπικού στα εργοτάξια, εξαιτίας της τήρησης των 

μέτρων για την αποφυγή της εξάπλωσης του Covid-19. Το έργο κατασκευάζεται τμηματικά σε μήκος περίπου 

20 χιλιομέτρων… Συνέπεια όλων των ανωτέρω είναι η καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου και θα χρειαστεί 

παράταση για την ολοκλήρωση των εργασιών τουλάχιστον δύο μήνες έως 30-11-2021.» Η υπηρεσία μας 

αναγνωρίζοντας το βάσιμο των ανωτέρω λόγων και λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι οι ανωτέρω λόγοι δεν 

οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, ότι οι παρεμβάσεις εκτείνονται σε 30 διαφορετικές θέσεις κατά 

μήκος της οδού από Θεριακήσι μέχρι τα όρια του Νομού και το ασταθές περιβάλλον που δημιουργεί η 

συνεχιζόμενη πανδημία Covid 19, εισηγείται την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των 

εργασιών του έργου μέχρι τις 30-12-2021 μετά της νομίμου αναθεωρήσεως....…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου Περιφέρειας 
Ηπείρου «Βελτίωση οδού Θεριακήσι - Δερβίζιανα - Όρια Νομού», αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», 
μέχρι την 30-12-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1532/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 14603/23-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2184/23-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…5.ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε στις 24-09-2019 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της 

εταιρείας «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΦΜ:082877390, για ποσό 

420.022,38 € (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ). 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση 

ορίζεται σε δεκαοκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι η 24-5-2020. Με την υπ αριθ. 

13/709/22-5-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 1η παράταση 

προθεσμίας περαίωσης των  εργασιών του έργου, μέχρι την  30 – 9 – 2020. Με την υπ αριθ. 25/1669/06-10-

2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας 

περαίωσης των  εργασιών του έργου, μέχρι την  31 – 12 – 2020. Με την υπ αριθ. 33/2186/11-12-2020 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης των  

εργασιών του έργου, μέχρι την  24 – 5 – 2021. Με την υπ αριθ. 15/774/24-5-2021 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης των  εργασιών του έργου, 

μέχρι την  30 – 9 – 2021. 7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: Με την υπ. αριθ. 75232/7189/18-6-

2020 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΗ, έχει εγκριθεί ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ σε ισοζύγιο. Με την αριθ. 

30/1983/19-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. (ήσσονος σημασίας 

συμπληρωματική σύμβαση 14,99%) και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.8.ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την 

6η πιστοποίηση έχει πληρωθεί συνολικά το ποσό των 324.993,34 € με το ΦΠΑ. 9. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί  περίπου το 80% των εργασιών της αρχικής 

σύμβασης και το 50% της συμπληρωματικής. 

         Β. ΕΙΔΙΚΑ 

 1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος 

 Ο ανάδοχος στην από 22-9-2021 αίτησή του για παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, 

επικαλείται ιδιαίτερες συνθήκες λόγω πανδημίας covid-19, ήτοι λειτουργία επιχειρήσεων με μειωμένο αριθμό 

προσωπικού, έλλειψη πρώτων υλών για την κατασκευή του έργου με παράλληλη αύξηση των τιμών τους, 

αδυναμία παραλαβής αυτών έγκαιρα, λόγω προβλημάτων στις μεταφορές και έλλειψη προσωπικού για την 

πραγματοποίηση των εργασιών αυτών (λόγω αναστολής, ασθένειας, καραντίνας κτλ.).  Για τους λόγους 

αυτούς αιτείται παράταση της προθεσμίας των εργασιών του έργου μέχρι 31-12-2021.     

 2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας 

 Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και επιπλέον: 

 • Υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις σε ότι αφορά τις μετατοπίσεις των δικτύων οπτικών ινών (ΟΤΕ, 

Δήμος, Vodafone) με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών, έστω και τμηματικά επί της 

εθνικής οδού. Τα προβλήματα αυτά επιλύθηκαν πλέον και μπορεί ο Ανάδοχος να συνεχίσει ανεμπόδιστα τις 

εργασίες. συνεπώς συναινεί στην παράταση μέχρι τις 31-12-2021 με αναθεώρηση. 

  Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

προτείνουμε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι τις  

 31-12-2021, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του 

θέματος. Συνεπώς, ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος 

με αναθεώρηση μέχρι 31.12.2021…». 
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6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας (θέση 
Ελεούσα – Εργατικές)», αναδόχου «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», μέχρι την 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) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1534/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου 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 

Κατάρτιση σχεδίου απόφασης περί επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων, που έχει 
λάβει ο οικονομικός φορέας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», συμμετέχων στο 
διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κόνιτσας» 
προϋπολογισμού 7.845.154,57  € χωρίς ΦΠΑ και αποστολή στην Γνωμοδοτική Επιτροπή 
του άρθρου 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016, για την έκδοση της σύμφωνης γνώμης της. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
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Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) 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 με αρ. πρωτ.: 1155/17-04-2020 απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κατασκευή δικτύου 
αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου 
Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων» με Κωδικό ΟΠΣ 5032834 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ήπειρος 2014-2020» με κωδικό ενάριθμου ΚΑ2019ΕΠ01810012 με υποέργο α/α 1 με 
τίτλο: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κόνιτσας» προϋπολογισμού 
7.845.154,57 € χωρίς ΦΠΑ  και την αριθμ. 1169/07-05-2021 τροποποίηση αυτής 

6. Την αριθμ. 20/1127/16-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:   

Α. Καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω 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 αποχετευτικού δικτύου 
Δημοτικής Ενότητας Κόνιτσας» προϋπολογισμού 7.845.154,57 € χωρίς ΦΠΑ της Πράξης 
«Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων 
(ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων» η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ήπειρος 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5032834 και στη ΣΑΕΠ 018/1 Ηπείρου με Κ.Α. 
2019ΕΠ01810012 με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 10512/09-07-
2021 εισήγηση της Υπηρεσίας, βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας για την υλοποίηση της Πράξης και σύμφωνα 
με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 40352/4613/26-03-2021 απόφαση 
έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, και βάσει 
του αριθμ. πρωτ. 1812/08-07-2021 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρειας Ηπείρου, με το οποίο διατυπώθηκε η θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών 
διακήρυξης και τη διαδικασία προκήρυξης του υποέργου.  Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση 
του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων. 

Β. δαπάνη και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, ποσού 7.845.154,57 € χωρίς ΦΠΑ 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με Κ.Α. 
2019ΕΠ01810012 και τίτλο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και 
εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων», για την 
υλοποίηση του υποέργου με α/α 1 «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας 
Κόνιτσας». 

Γ. Συγκροτήθηκε η Επιτροπή του Διαγωνισμού του έργου, 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 Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
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θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 147015/14846/24-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 2202/27-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει συνημμένα: α) Το 1ο/22-09-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του 
έργου του θέματος, με το οποίο διαβιβάζονται τα υποβληθέντα στοιχεία στην Αναθέτουσα 
Αρχή, προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες και β) Εισήγηση για την 
κατάρτιση σχεδίου απόφασης περί επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων, που έχει λάβει 
ο οικονομικός φορέας ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ, συμμετέχων στο διαγωνισμό για 
την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 7.845.154,57 € (με 
αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ) και αποστολή στην Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 73 παρ 9 
Ν. 4412/2016, για την έκδοση της σύμφωνης γνώμης της, με συνημμένα: 1. Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), 2. Ταυτότητα Οφειλής και αποδεικτικό εξόφλησης 
(σχετικό 1), 3. Κατάθεση προσφυγής (σχετικό 2), 4. Πιστοποιητικό ISO 37001:2017 (σχετικό 
3), 5. Κώδικας Συμμόρφωσης (σχετικό 4), 6. Πρακτικό ΔΣ (σχετικό 5), 7. Βεβαίωση 
σεμιναρίου (σχετικό 6), 8. Πίνακας Στελεχών Σεμιναρίου (σχετικό 6.1). 

Στην εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, αναφέρονται επιλέξει τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: 

 Το Ν. 4412/16  ‘’Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ), και συγκεκριμένα το άρθρο 73. 

 Τον από 01-09-2021 ηλεκτρονικά υποβληθέντα φάκελο προσφοράς μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

 Τo από 01-09-2021 ηλεκτρονικά υποβληθέν μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του οικονομικού φορέα «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», με το οποίο α) 

γνωστοποιεί την από 30.12.2020 επίδοση της υπ’ αριθμ. 715/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, 

η οποία εκδόθηκε στις 10.07.2020 (Φ.Ε.Κ. 6022/31.12.2020), και με την οποία φέρεται να διαπιστώθηκε 

συμμετοχή της Εταιρείας σε εναρμονισμένη πρακτική με σκοπό την νόθευση δημόσιου διαγωνισμού στον 

νομό Φθιώτιδος το έτος 2011, συνοδευόμενη από έγγραφα με τα οποία τεκμηριώνονται τα επανορθωτικά 

μέτρα που ελήφθησαν κατόπιν τούτου, β) δηλώνει την καταβολή του προστίμου που είχε επιβληθεί με την 

υπ’ αριθμ. 715/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού συνοδευόμενη από την ταυτότητα οφειλής 

και το αποδεικτικό εξόφλησης.   

 Το από 22-09-2021 1ο Πρακτικό, της επιτροπής Διαγωνισμού, με το οποίο διαβιβάζονται  στοιχεία στην 

Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες. 

Και Επειδή 

1. Στις 01-09-2021 ο οικονομικός φορέας ανάρτησε στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με το οποίο, στις 30-12-2020, της επιδόθηκε η υπ’ αριθμ. 

715/2020 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Φ.Ε.Κ. Β΄6022/31-12-2020), δια της οποίας διαπιστώθηκε 

συμμετοχή της, από 1-3-2011 έως 14-3-2011, σε εναρμονισμένη πρακτική με σκοπό τη νόθευση του 

διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «5ο Ενιαίο Λύκειο Λαμίας» και της επιβλήθηκε, μετά από αναγνώριση 

ελαφρυντικών περιστάσεων, πρόστιμο ποσού 63.234,00 ευρώ. 

2. Στο ίδιο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), η εν λόγω εταιρία, α) δηλώνει ότι έχει 

καταθέσει προσφυγή την 18-02-2021, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία 

προσβάλει την ως άνω απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού (σχετ.2), β) επισημαίνει ότι η διαπιστωθείσα 

παράβαση έλαβε χώρα πολύ παλαιά (προ δέκα, περίπου ετών) και ήταν εξαιρετικά περιορισμένης χρονικής 

διάρκειας (14 ημερών) και γ) αναφέρει τα επανορθωτικά μέτρα που έχει λάβει, προσκομίζοντας τα σχετικά 

αποδεικτικά έγγραφα. 

3. Ειδικότερα, ως επανορθωτικά μέτρα αναφέρονται τα ακόλουθα: α) Στις 19-3-2019 εκδόθηκε επ’ ονόματι 

της εταιρίας το πιστοποιητικό ISO 37001:2017, σχετικά με τις εφαρμοζόμενες εταιρικές πρακτικές και 

διαδικασίες πρόληψης, εντοπισμού και καταπολέμησης της διαφθοράς, το οποίο ισχύει έως τις 18-3-2022 

(σχετ. 3). β) Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, θεσπίστηκε «Κώδικας Συμμόρφωσης με τους 

Ελληνικούς και Ενωσιακούς Κανόνες περί Ελεύθερου Ανταγωνισμού», ο οποίος περιλαμβάνει σαφείς 

κατευθυντήριες οδηγίες συμμόρφωσης στο δίκαιο του ανταγωνισμού, διανέμεται στο σύνολο των υπαλλήλων 

και στελεχών της και εφαρμόζεται από τον Οκτώβριο 2020 (σχετ. 4, σχετ. 5). γ) Οργανώνονται περιοδικά 

σεμινάρια με στόχο την πληρέστερη κατανόηση των κανόνων του δίκαιου ανταγωνισμού από παλαιά και νέα 

στελέχη και εργαζομένους (σχετ. 6, σχετ. 6.1).  

4. Στις 01-09-2021 ο οικονομικός φορέας ανάρτησε στο ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού το αποδεικτικό 

της βεβαίωσης οφειλής στην αρμόδια ΔΟΥ και το αποδεικτικό εξόφλησης αυτής, επί του προστίμου που του 

επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 715/2020 απόφαση της επιτροπής Ανταγωνισμού (σχετ. 1).    

5. Στις 01-09-2021 ο οικονομικός φορέας ανάρτησε στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού βεβαίωση 

παρακολούθησης σεμιναρίου, των στελεχών του, που αφορούσε σε θέματα του Δίκαιου του Ανταγωνισμού 

(σχετ. 6, σχετ. 6.1).  

6. Στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προβλέπονται τα εξής: «4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν 
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από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσεις: … γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, 

η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. … Οποιοσδήποτε 

οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2γ και 4 μπορεί 

να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 

αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός 

φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που 

προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με 

ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά 

και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών 

αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 

συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν 

τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. … 8. Η 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της επόμενης παραγράφου, η οποία 

εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης της αναθέτουσας 

αρχής στην εν λόγω επιτροπή συνοδευόμενου από όλα τα σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της ως 

άνω προθεσμίας η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης τον εν λόγω οικονομικό 

φορέα. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής, καθώς και η απόφαση με την οποία γίνονται δεκτά ένδικα βοηθήματα 

κατ `αυτής, κοινοποιείται στην Αρχή. 9. Για τις ανάγκες των παραγράφων 7 και 8 συνιστάται επιτροπή που 

απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, του Υπουργού 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων. Η ως άνω επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού η 

οποία εκδίδεται εντός μηνάς από τη δημοσίευση του παρόντος και ρυθμίζει τις αναγκαίες λεπτομέρειες 

οργάνωσης και λειτουργίας της. Χρέη Προέδρου εκτελεί ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης 

και Τουρισμού». 

7. Στο άρθρο 2 της ΥΑ (Οικονομίας και Ανάπτυξης) 50844/11-5-2018 («Συγκρότηση και ορισμός μελών 

γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς 

απόδειξη της αξιοπιστίας τους», Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 279/17-5-2018), προβλέπονται τα εξής: «Αποστολή αιτήματος 

για γνωμοδότηση: Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχέδιο απόφασης περί διαπίστωσης της επάρκειας ή μη των 

ληφθέντων από τον οικονομικό φορέα επανορθωτικών μέτρων συνοδευόμενο από όλα τα σχετικά στοιχεία, είτε 

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου epanorthotika-metra@eprocurement.gov.gr είτε 

ταχυδρομικά στη διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Κάνιγγος 20, Τ.Κ. 

10181, Αθήνα, με την ένδειξη ΄΄Προς Επιτροπή αρ. 73 ν. 4412/2016 – Επανορθωτικά Μέτρα΄΄».  

8. Στο άρθρο 22.Α.4.γ. της σχετικής διακήρυξης προβλέπονται τα εξής: «Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην 

παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

… γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού». 

9. Τα επανορθωτικά μέτρα που έχει λάβει ο ανωτέρω οικονομικός φορέας κρίνονται επαρκή, συνεκτιμωμένης 

της σοβαρότητας και των ιδιαιτέρων περιστάσεων υπό της οποίες, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 715/2020 

απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, δια της οποίας αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικές περιστάσεις, έλαβε 

χώρα η διαπιστωθείσα παράβαση, ήτοι προ δεκαετίας και για χρονικό διάστημα 14 ημερών. Ειδικότερα, η 

εξόφληση του προστίμου που του επιβλήθηκε, η έκδοση επ’ ονόματι της εταιρίας πιστοποιητικού διασφάλισης 

ποιότητας ISO 37001:2017, σε συνδυασμό με την θεσμοθέτηση, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, 

Κώδικα Συμμόρφωσης με τους Κανόνες του Ανταγωνισμού και την διενέργεια σεμιναρίων στα στελέχη αυτού 

με σκοπό την ενημέρωση αυτών δια την αποφυγή ανάλογων συμπεριφορών στο μέλλον , αλλά και με το 

γεγονός ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας κατά τον χρόνο διάπραξης της διαπιστωθείσας παράβασης 

έχει αποβιώσει, επιβεβαιώνουν, ότι τηρούνται οι πρακτικές και διαδικασίες για την πρόληψη, τον εντοπισμό 

και την καταπολέμηση κάθε αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς και εν γένει κάθε φαινομένου διαφθοράς κατά 

την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.  Επομένως, έχουν ληφθεί συγκεκριμένα πρακτικά επιχειρηματικά 

μέτρα, που εξασφαλίζουν την αποφυγή διάπραξης νέας παράβασης.  

Εισηγούμαστε 

να καταρτισθεί σχέδιο απόφασης περί επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων που έχει λάβει ο οικονομικός 

φορέας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», στο έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 7.845.154,57 € (με 

αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ) και να αποσταλεί στην Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 73 παρ. 9 του Ν. 

4412/2016, για την έκδοση της σύμφωνης γνώμης της, καθώς συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. …». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
τοποθετήθηκε ως εξής: «Συμφωνούμε να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία που προτείνει η 
υπηρεσία και να ζητηθεί η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Υπουργείου 
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Ανάπτυξης & Επενδύσεων, καθόσον η εταιρεία κατά το παρελθόν είχε ελεγχθεί για πρακτικές 
της που οδήγησαν στην επιβολή προστίμου για άλλο έργο.». 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Διαπιστώνεται η επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων που έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
«ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», συμμετέχων στο διαγωνισμό με α/α Συστήματος 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 87722, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. 
Ιωαννίνων (υποέργο με α/α 1) «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας 
Κόνιτσας» προϋπολογισμού 7.845.154,57 € χωρίς ΦΠΑ της Πράξης «Κατασκευή δικτύου 
αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας 
Π.Ε. Ιωαννίνων» η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» με 
κωδικό ΟΠΣ 5032834 και στη ΣΑΕΠ 018/1 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ0181001 

σύμφωνα με την ανωτέρω (υπό στ. 7) αριθμ. πρωτ. 147015/14846/24-09-2021 εισήγηση της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά κρίνονται επαρκή, 
συνεκτιμωμένης της σοβαρότητας και των ιδιαιτέρων περιστάσεων υπό της οποίες, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθ. 715/2020 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, δια της οποίας 
αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικές περιστάσεις, έλαβε χώρα η διαπιστωθείσα παράβαση, ήτοι προ 
δεκαετίας και για χρονικό διάστημα 14 ημερών. Ειδικότερα, η εξόφληση του προστίμου που του 
επιβλήθηκε, η έκδοση επ’ ονόματι της εταιρίας πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 
37001:2017, σε συνδυασμό με την θεσμοθέτηση, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, 
Κώδικα Συμμόρφωσης με τους Κανόνες του Ανταγωνισμού και την διενέργεια σεμιναρίων στα 
στελέχη αυτού με σκοπό την ενημέρωση αυτών δια την αποφυγή ανάλογων συμπεριφορών στο 
μέλλον, αλλά και με το γεγονός ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας κατά τον χρόνο 
διάπραξης της διαπιστωθείσας παράβασης έχει αποβιώσει, επιβεβαιώνουν, ότι τηρούνται οι 
πρακτικές και διαδικασίες για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση κάθε 
αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς και εν γένει κάθε φαινομένου διαφθοράς κατά την διαχείριση 
των εταιρικών υποθέσεων και επομένως, έχουν ληφθεί συγκεκριμένα πρακτικά επιχειρηματικά 
μέτρα, που εξασφαλίζουν την αποφυγή διάπραξης νέας παράβασης. 

 Το παρόν σχέδιο απόφασης, υποβάλλεται στην Γνωμοδοτική Επιτροπή Επί Της Επάρκειας Των 
Ληφθέντων Επανορθωτικών Μέτρων Οικονομικών Φορέων Προς Απόδειξη Της Αξιοπιστίας 
Τους, του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, του άρθρου 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016, για 
την έκδοση σύμφωνης γνώμης, συνοδευόμενο από τα σχετικά στοιχεία, ήτοι:  

Την αριθμ. πρωτ. 147015/14846/24-09-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, με συνημμένα: α) Το 1ο/22-09-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του 
έργου του θέματος, και β) 11. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), 2. 
Ταυτότητα Οφειλής και αποδεικτικό εξόφλησης (σχετικό 1), 3. Κατάθεση προσφυγής (σχετικό 
2), 4. Πιστοποιητικό ISO 37001:2017 (σχετικό 3), 5. Κώδικας Συμμόρφωσης (σχετικό 4), 6. 
Πρακτικό ΔΣ (σχετικό 5), 7. Βεβαίωση σεμιναρίου (σχετικό 6), 8. Πίνακας Στελεχών Σεμιναρίου 
(σχετικό 6.1). 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1535/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο 
της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή 
αποχετευτικών αγωγών (δίκτυα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης) και αντλιοστασίων στα όρια 
του Δήμου Πρέβεζας». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 14849/24-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2194/24-09-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…. Για την έγκριση δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικών 

αγωγών (δίκτυα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης) και αντλιοστασίων στα όρια του Δήμου Πρέβεζας» 

αναδόχου «Εργοδυναμική Πατρών Α.Τ.Ε.» 

Επειδή 

1.   Για την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου του θέματος απαιτείται σύνδεση με το δίκτυο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. 

2.  Η  ΔΕΔΔΗΕ με το παρακάτω έγγραφό της καθόρισε την δαπάνη σύνδεσης του Αντλιοστασίου Λυμάτων 

ΑΒ11 ως εξής :  

Αρ/ημ. τοποθεσία αντλιοστασίου Ποσό (με ΦΠΑ) 

642/22-09-2021 Κανάλι Πρεβέζης 10.238,85 € 

3.  Η   με αρ .πρ.: 35330/1108/06-03-2020 απόφαση  Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκριση διάθεσης  πίστωσης  

με υποέργο  «Εργασίες  ηλεκτροδότησης αντλιοστασίων και Ε.Ε.Λ.», καλύπτει την απαιτούμενη προς έγκριση 

πίστωση. 

Εισηγούμαστε 

Την έγκριση της δαπάνης για την σύνδεση στο δίκτυο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. του έργου του θέματος ύψους  

10.238,85 €  (συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ 24%) ….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 10.238,85 € (συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ 24%) για την 
πληρωμή της δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, του Αντλιοστασίου Λυμάτων ΑΒ11, στο 
πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών (δίκτυα 
συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης) και αντλιοστασίων στα όρια του Δήμου Πρέβεζας» και τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 Ηπείρου με ΚΑ 
2017ΕΠ01810012 και τίτλο «Έργα συλλογής και μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του 
πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμου Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παραλίας Λούτσας Δήμου 
Πάργας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Εργασίες ηλεκτροδότησης αντλιοστασίων και Ε.Ε.Λ.).  
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1536/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 
ζημιών της επαρχιακής οδού στο τμήμα Άνω - Κάτω Ζάλογγο», προϋπολογισμού 
80.000,00 € 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). 

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 14839/24-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2188/24-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: …..  

7. Την υπ’ αριθ. 98584/7719/05-07-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την έγκριση δέσμευσης 

προϋπολογισμού ποσού 80.000 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος του ενάριθμου έργου 

2018ΕΠ53000001 της  ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ  (Υποέργο: «Αποκατάσταση ζημιών της επαρχιακής οδού στο 

τμήμα Άνω - Κάτω Ζάλογγο». 

8.Την αριθμ. 98715/10241/08-09-2021 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  με την οποία εγκρίνεται η μελέτη του παραπάνω έργου. 

Κατόπιν των παραπάνω 

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

1. Την κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης κάτω των ορίων ν.4412/16  ( όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει) με ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και 

διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), και την έγκριση 

διάθεσης πίστωσης, για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών της επαρχιακής οδού στο 

τμήμα Άνω - Κάτω Ζάλογγο», προϋπολογισμού 80.000,00  € με τον Φ.Π.Α., ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 

με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων. 

2. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού άρθρο 221, ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  με τον 

ν.4782/2021 του ηλεκτρονικού  διαγωνισμού με ανοιχτή  διαδικασία για την υλοποίηση του έργου: 

«Αποκατάσταση ζημιών της επαρχιακής οδού στο τμήμα Άνω - Κάτω Ζάλογγο», προϋπολογισμού 

80.000,00  € με τον Φ.Π.Α.,  αποτελούμενη από τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη: 

 

1 Ασπασία Γόγολου Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι., Πρόεδρος 

2 Λάμπρος Κιτσαράς Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. , στη Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι., τακτικό μέλος 

3 

 

4. 

5. 

6. 

Περικλής Βούρδας 

 

Ιωάννης Αρκομάνης 

Χριστόφορος Μπάγκας 

Ελένη Δημουλά 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. στη Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι., τακτικό μέλος 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι., αναπληρ. μέλος 

Πολιτικός  Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι., αναπληρ. μέλος 

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

…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα  

Α. 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 Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών της 
επαρχιακής οδού στο τμήμα Άνω - Κάτω Ζάλογγο», προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ, 
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με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 14839/24-09-2021 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 
98715/10241/08-09-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, και εγκρίνει τη δαπάνη 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 ανωτέρω υποέργου και 

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

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 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 Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών της επαρχιακής οδού στο τμήμα Άνω - Κάτω Ζάλογγο», 
προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ασπασία Γόγολου Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε., Πρόεδρος 

2. Λάμπρος Κιτσαράς Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

3. Περικλής Βούρδας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ιωάννης Αρκομάνης   Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

2. Χριστόφορος Μπάγκας Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

3. Ελένη Δημουλά Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1537/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου 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 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 βελτίωση βατότητας μονοπατιού προς Ι.Μ. Βύλιζας Ματσουκίου Π.Ε. 
Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής 
Διενέργειας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
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Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), 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. 9/443/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: 

Α. Εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και 
του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου «Άμεση βελτίωση βατότητας 
μονοπατιού προς Ι.Μ. Βύλιζας Ματσουκίου Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 74.400,00 
με ΦΠΑ, και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 
4293/19-03-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο 

Ορίστηκαν για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής 
Σύμβασης, οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων και 

Β. Εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού € 74.400,00 με ΦΠΑ και η διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 14448/23-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2187/23-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: 

 1.  Το Ν. 4412/16  ‘’Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α’) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

  Την υπ’ αριθ. 696/20/05-01-2021 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 

74.400,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της  ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 

και με τίτλο:  «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου2020-2022» 

(Υποέργο : «Άμεση βελτίωση βατότητας μονοπατιού προς Ι.Μ Βύλιζας Ματσουκίου Π.Ε. Ιωαννίνων ". 

 Την αριθμ. 135427/13721/06-09-2021 έγκριση επικαιροποίησης της μελέτης   του έργου από τη Δ/νση 

τεχνικών Έργων ΠΕ Ιωαννίνων. 

 Την από 2-4-2021 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου 

Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου 

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 
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προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα 

πρόκειται για την :   

Άμεση βελτίωση βατότητας μονοπατιού προς Ι.Μ Βύλιζας Ματσουκίου Π.Ε. Ιωαννίνων, για την 

αποκατάσταση βατότητας, τη διευκόλυνση και αύξηση της ασφάλειας διέλευσης του υφιστάμενου 

μονοπατιού που συνδέει την 2η επαρχιακή οδό με την Ιερά Μονή Παναγίας Βύλιζας στην Τ.Κ Ματσουκίου 

Δήμου Βορείων Τζουμέρκων Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου. 

Το εν λόγω υφιστάμενο μονοπάτι εξυπηρετεί την ανάγκη πρόσβασης προς στην Ι.Μ Βύλιζας (σημαντικό 

θρησκευτικό μνημείο της περιοχής) από τον οικισμό Ματσουκίου Η επικινδυνότητα χρήσης του 

συνίσταται στις καταπτώσεις λίθων/βράχων καθώς και στην διέλευση του από θέσεις με πολύ απότομες 

κλίσεις πρανών (γκρεμός-ορθοπλαγιά) ειδικά κατά την διάρκεια ή μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα..  

 Την συγκρότηση επιτροπής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη: 

 Τακτικά μέλη :  

1. Ιωάννης Μάμαλης,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

2. Κωνσταντίνος Μπότης,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

3. Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

Αναπληρωματικά μέλη :  

1. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

2. Μαρινέλλα Μπλιθικιώτη,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε. Π.Η. 

3. Ιωάννης Αρκομάνης,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  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 βελτίωση βατότητας μονοπατιού προς Ι.Μ Βύλιζας 

Ματσουκίου Π.Ε. Ιωαννίνων». 

2. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης.…». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
τοποθετήθηκε ως εξής: «Έχουμε εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία μας για την εκτέλεση 
έργων με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016. Εκτιμούμε ότι το συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε να είχε προγραμματισθεί, 
όμως συμφωνούμε λόγω της σοβαρότητας και του επείγοντος της εκτέλεσής του». 

Αποφασίζει ομόφωνα 

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 βελτίωση βατότητας μονοπατιού προς Ι.Μ. Βύλιζας Ματσουκίου Π.Ε. Ιωαννίνων», 
προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη μελέτη του έργου 
όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 
135427/13721/06-09-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η., 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, και βάσει της από 02-04-
2021 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων 
Τζουμέρκων, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 9/443/22-03-2021 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, 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. 14448/23-09-2021 
(ανωτέρω υπό στ. 6) 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 βελτίωση βατότητας μονοπατιού προς Ι.Μ. Βύλιζας Ματσουκίου Π.Ε. Ιωαννίνων», 
προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης 
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Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου & Π.Ε. Ιωαννίνων, και ορίζει τα μέλη της 
ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ιωάννης Μάμαλης,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι., Πρόεδρος 

2. Κωνσταντίνος Μπότης,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

3. Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

Αναπληρωματικά μέλη :  

1. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.,  

2. Μαρινέλλα Μπλιθικιώτη,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε. Π.Η. 

3. Ιωάννης Αρκομάνης,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1538/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Κ. Ζάλογγο – Βερενίκη», αναδόχου «Παππάς Ευγένιος Ε.Δ.Ε.», 
μέχρι την 28-11-2021. 

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 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 14082/16-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2146/17-09-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…. 5.Το συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις 28/04/2020 μεταξύ του Κου 

Περιφερειάρχη Ιωαννίνων και του εκπροσώπου του αναδόχου του έργου για ποσό 52.604,08 € χωρίς το Φ.Π.Α. 

6 . Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου έληγε στις 28/12/2020. Δόθηκε πρώτη 

παράταση προθεσμίας για την περάτωση του έργου έως τις 28/06/2021 με την υπ' αρ. 36/2278/24-12-2020 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και δεύτερη έως τις 28/09/2021 με την υπ' αρ. 17/902/11-06-2021 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 7 . Με την από 10/09/2021 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση της 

προθεσμίας μέχρι τις 28/11/2021 για τους λόγους που αναφέρει σε αυτή, δηλαδή αφενός εξαιτίας των 

επανειλημμένων και συνεχόμενων κυμάτων καύσωνα της θερινής περιόδου που διανύσαμε κατέστη δυσχερής 

η εκτέλεση εξωτερικών εργασιών και αφετέρου της αναγκαιότητας κλεισίματος του φακέλου του έργου.  

Ύστερα από τα παραπάνω, λαμβάνοντας δε υπόψη το γεγονός ότι έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 80% 

περίπου του έργου, ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος 

με αναθεώρηση μέχρι τις 28/11/2021….». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση οδού Κ. Ζάλογγο – Βερενίκη», αναδόχου «Παππάς Ευγένιος Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 28-11-
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.». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ       

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1539/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου 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 Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Εργασίες προστασίας ιδιοκτησιών, διευθέτηση όμβριων επί του επαρχιακού δικτύου και 
καθαρισμός ποταμού στα όρια του Δ. Χριστιών (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 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 14296/17-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2150/20-09-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ.  141004/11578  από  15-09-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το 

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

2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 

Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Εργασίες προστασίας ιδιοκτησιών, διευθέτηση όμβριων επί του 

επαρχιακού δικτύου  και καθαρισμός ποταμού στα όρια του Δ.. Χριστιών  (παροχή  υπηρεσιών)». 

8. Την από  17-09-2021 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 εν’ όψη της χειμερινής 

περιόδου που αφορούν τον καθαρισμό πρανών, την αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων οδοστρωσίας, την 

διευθέτηση των ομβρίων προς τις τάφρους, την αποκατάσταση φθορών σε χωμάτινα τμήματα προς 

παραγωγικές μονάδες, καθώς και την διευθέτηση της ροής του ποταμού.  Σκοπός είναι η σωστή διαχείριση των 

ομβρίων, η αποφυγή καταπτώσεων και κατολισθήσεων, καθώς και η εξασφάλιση της ασφαλούς κίνησης των 

οχημάτων. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες προστασίας 

ιδιοκτησιών, διευθέτηση όμβριων επί του επαρχιακού δικτύου  και καθαρισμός ποταμού στα όρια του Δ.. 

Χριστιών  (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2020ΕΠ53000001, 

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

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

Αποφασίζει 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 Π.Ε Ιωαννίνων «Εργασίες προστασίας ιδιοκτησιών, διευθέτηση όμβριων 
επί του επαρχιακού δικτύου και καθαρισμός ποταμού στα όρια του Δ. Χριστιών  (παροχή  υπηρεσιών)», 
βάσει της από 17-09-2021 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, ενόψει της 
χειμερινής περιόδου, για τον καθαρισμό πρανών, την αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων 
οδοστρωσίας, την διευθέτηση των ομβρίων προς τις τάφρους, την αποκατάσταση φθορών σε χωμάτινα 
τμήματα προς παραγωγικές μονάδες, καθώς και την διευθέτηση της ροής του ποταμού, προκειμένου να 
επιτευχθεί η σωστή διαχείριση των ομβρίων, η αποφυγή καταπτώσεων και κατολισθήσεων, καθώς και η 
ασφαλή κίνηση των οχημάτων.  

 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, επισημαίνοντας επίσης ότι 
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1540/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση προσβάσεων παραγωγικών μονάδων και διευθέτηση ρεμάτων στην περιοχή 
των Πηγών Αώου (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 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 14487/21-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2177/22-09-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ.  141883/11627  από  16-09-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το 

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

2020ΕΠ53000001 και με τίτλο :  «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 

Ηπείρου 2020-2022»Υποέργο: «Αποκατάσταση προσβάσεων παραγωγικών μονάδων και διευθέτηση 

ρεμάτων στην περιοχή των Πηγών Αώου  (παροχή υπηρεσιών)».  

8. Την από 20-09-2021 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 με χωματουργικά μηχανήματα 

με σκοπό την αποκατάσταση των προσβάσεων προς παραγωγικές μονάδες, την προστασία αυτών από τα 

όμβρια και την διευθέτηση των ρεμάτων ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες τόσο της προσπέλασης όσο και της 

διαμονής του ζωικού κεφαλαίου. Θα γίνουν εργασίες καθαρισμού ρεμάτων, διαμόρφωσης τάφρου και 

αποκατάστασης χωμάτινης οδοποιίας στην ευρύτερη περιοχή των Πηγών Αώου.  

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

παραγωγικών μονάδων και διευθέτηση ρεμάτων στην περιοχή των Πηγών Αώου (παροχή υπηρεσιών)», σε 

βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με 

Φ.Π.Α.) …». 

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

Αποφασίζει 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 Π.Ε Ιωαννίνων «Αποκατάσταση προσβάσεων παραγωγικών μονάδων και 
διευθέτηση ρεμάτων στην περιοχή των Πηγών Αώου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 20-09-2021 
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, με χωματουργικά μηχανήματα, για 
την αποκατάσταση των προσβάσεων προς παραγωγικές μονάδες, την προστασία αυτών από τα όμβρια 
και την διευθέτηση των ρεμάτων, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες τόσο της προσπέλασης, όσο και της 
διαμονής του ζωικού κεφαλαίου και συγκεκριμένα εργασίες καθαρισμού ρεμάτων, διαμόρφωσης τάφρου 
και αποκατάστασης χωμάτινης οδοποιίας στην ευρύτερη περιοχή των Πηγών Αώου.  

 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, επισημαίνοντας επίσης ότι 
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π
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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. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1541/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προστασία κοίτης ποταμού με ογκόλιθους και καθαρισμός φερτών υλικών στα όρια του Δ.Δ. 
Μπαλντούμας (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 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 14488/21-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2178/22-09-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ.  141885/11628  από  16-09-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το 

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

2018ΕΠ53000002 και τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια 

Ηπείρου 2018-2020» (Υποέργο: «Προστασία  κοίτης ποταμού με ογκόλιθους και καθαρισμός φερτών 

υλικών στα όρια του  Δ.Δ. Μπαλντούμας (παροχή υπηρεσιών)». 

8. Την από  20-09-2021 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν 

κατά μήκος της κοίτης του ποταμού, αλλά και στο εσωτερικό του, προκειμένου να διευθετηθεί η ροή και να 

προστατευθούν τα πρανή ιδιοκτησιών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων.  Θα γίνουν εργασίες καθαρισμού και 

διευθέτησης της κοίτης από φερτά υλικά, προσχώσεις και βλάστηση. Καθώς επίσης και εργασίες 

σταθεροποίησης και προστασίας των πρανών με ογκόλιθους της περιοχής. Σκοπός είναι τόσο η προστασία της 

κοίτης όσο και η αποκατάσταση της ροής των νερών του ποταμού.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου : «Προστασία  κοίτης ποταμού με 

ογκόλιθους και καθαρισμός φερτών υλικών στα όρια του  Δ.Δ. Μπαλντούμας (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος 

των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002, 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. 2018ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε Ιωαννίνων «Προστασία κοίτης ποταμού με ογκόλιθους και καθαρισμός 
φερτών υλικών στα όρια του Δ.Δ. Μπαλντούμας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 20-09-2021 
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, κατά μήκος της κοίτης του ποταμού, 
αλλά και στο εσωτερικό του, προκειμένου να διευθετηθεί η ροή και να προστατευθούν τα πρανή 
ιδιοκτησιών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων, ήτοι εργασίες καθαρισμού και διευθέτησης της κοίτης από 
φερτά υλικά, προσχώσεις και βλάστηση, σταθεροποίησης και προστασίας των πρανών με ογκόλιθους 
της περιοχής, με σκοπό την προστασία της κοίτης και την αποκατάσταση ροής των νερών του ποταμού.  

 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, επισημαίνοντας επίσης ότι 
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π
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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. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1542/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου 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 του Πρακτικού 03/15-09-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
προμήθειας και μεταφοράς άπλυτου αλατιού οδικών δικτύων (χύμα) προκειμένου να καλυφθούν 
οι ανάγκες του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, 
για τις χειμερινές περιόδους 2021-2022 και 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 611.072,00 € 
με ΦΠΑ 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 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

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

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 2/4/22-
02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του.  

6. Την αριθμ. 15/848/24-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης και 
διάθεσης πίστωσης (πολυετής δέσμευση), έγκριση των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής, 
για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς άπλυτου αλατιού 
οδικών δικτύων (χύμα) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού 
Δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τις χειμερινές περιόδους 2021-2022 και 2022-
2023, μέχρι 30/04/2023 συνολικού προϋπολογισμού 611.072,00 € με ΦΠΑ. 

7. Την με α/α 1242 & αριθ. πρωτ. 70239/5429/24-05-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, για τη 
διενέργεια του διαγωνισμού του θέματος, καταχωρημένη με α/α 1286 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 2018ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου 
Ηπείρου και επισκευή - συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής 
Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», του Ε.Φ. 071 ΚΑΕ 9459 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. 

8. Την αριθμ. 23/1296/11-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα 
Πρακτικά 01/26-07-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών 
προσφορών) και 02/05-08-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της 
Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του θέματος, σύμφωνα με 
τα οποία, αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της οποίας τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής 
προσφοράς είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, και έχει προσφέρει την 
μεγαλύτερη έκπτωση (25,97%) και την χαμηλότερη τιμή (57,003 €/tn) και ποσό € 364.819,84 χωρίς 
ΦΠΑ. 

9. Την εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το από 20-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2153/20-09-2021 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το Πρακτικό 3 της 
Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού (διεθνούς) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού του θέματος, 
και εισηγείται την έγκρισή του. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

 Εγκρίνει το Πρακτικό 03/15-09-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια και μεταφορά άπλυτου αλατιού οδικών δικτύων (χύμα) προκειμένου 
να καλυφθούν οι ανάγκες του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για τις χειμερινές περιόδους 2021-2022 και 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 
611.072,00 € με ΦΠΑ, βάσει της αριθμ. πρωτ. 71916/5577/26-05-2021 διακήρυξης, με α/α συστήματος 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 132994 

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 
του υποφακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» που υπέβαλλε η εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του 
διαγωνισμού, βάσει των Πρακτικών 01/26-07-2021 και 02/05-08-2021 της Επιτροπής Διενέργειας, που 
εγκρίθηκαν με την αριθμ. 23/1296/11-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφού 
διαπίστωσε ότι τόσο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ όσο και σε φυσικό φάκελο υποβλήθηκαν 
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όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3.2 της Διακήρυξης και τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 2.2.6.2 «Αποδεικτικά Μέσα», ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση του 
διαγωνισμού στην εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια και μεταφορά άπλυτου αλατιού οδικών δικτύων 
(χύμα) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για τις χειμερινές περιόδους 2021-2022 και 2022-2023, συνολικού 
προϋπολογισμού 611.072,00 € με ΦΠΑ, βάσει της αριθμ. πρωτ. 71916/5577/26-05-2021 διακήρυξης, με 
α/α συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 132994 

στην εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της οποίας τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της 
Διακήρυξης, και έχει προσφέρει την μεγαλύτερη έκπτωση (25,97%) και την χαμηλότερη τιμή (57,003 €/tn) 
και ποσό € 364.819,84 χωρίς ΦΠΑ, βάσει των Πρακτικών 01/26-07-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και 02/05-08-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας, τα οποία εγκρίθηκαν με την αριθμ. 23/1296/11-08-
2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισε 
εμπρόθεσμα, ήταν πλήρη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη σύμφωνα με το ανωτέρω, 
Πρακτικό 3/15-09-2021 της Επιτροπής Διενέργειας και  

 Εγκρίνει την ανάθεση της προμήθειας και μεταφοράς άπλυτου αλατιού οδικών δικτύων (χύμα) 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για τις χειμερινές περιόδους 2021-2022 και 2022-2023, στην εταιρεία με την 
επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης, με τιμή προσφοράς 57,003 €/tn και ποσό € 364.819,84 χωρίς ΦΠΑ, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 2018ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση 
οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή - συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης 
Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», του Ε.Φ. 071 ΚΑΕ 9459 του προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, σύμφωνα με την αριθμ. 15/848/24-05-2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την με α/α 1242 & αριθ. πρωτ. 70239/5429/24-05-2021 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, καταχωρημένη με α/α 1286 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του 
Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση 
της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με 
ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα 
επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης 
που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η 
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη 
της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 03 / 20.09.2021 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ανοιχτού 

(διεθνούς) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών 

προκειμένου να υλοποιηθεί η προμήθεια και μεταφορά άλατος, για την αντιμετώπιση 

έκτακτων αναγκών, από τυχόν χιονοπτώσεις – παγετό, στο Εθνικό και Επαρχιακό 

οδικό δίκτυο, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τις χειμερινές περιόδους 

2021-2022 και 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 611.072,00€, 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 

πρωτ. 15/848/24-05-2021 (ΑΔΑ: 607Χ7Λ9-ΥΙΔ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου αποτελούμενη από τους: 

1. Βασιλική Ηγουμενίδου, υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων, του κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (Μ.Υ.) με Α΄ βαθμό, ως 

πρόεδρος 

2. Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, υπάλληλος της Δ/νσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού, του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού (Μ.Υ.) με Α΄ βαθμό, 3. 

Νικήτας Κεραμίδας υπάλληλος της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. 

Ιωαννίνων, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.) με Α΄ βαθμό 

 

συνεδρίασε στις 15/09/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 σε γραφείο της 

Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 στα Ιωάννινα με παρόντα όλα τα τακτικά 

μέλη της, σύμφωνα με την από 10-9-2021 πρόσκληση της προέδρου, ώστε να προβεί 

στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του με α/α συστήματος 

132994/2021 Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη 

αναδόχων για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΑΠΟ ΤΥΧΟΝ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ – 

ΠΑΓΕΤΟ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΓΙΑΤΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 2021-2022 

ΚΑΙ 2022-2023», με την υπ’ αριθ. 15/848/24-05-2021 Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Αρχικά η Επιτροπή, εισάγοντας στο σύστημα τους κωδικούς που της 

διατέθηκαν για το συγκεκριμένο σκοπό, προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση 

του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 

Η επιτροπή παρέλαβε από την Αναθέτουσα Υπηρεσία τον φυσικό φάκελο που 

υποβλήθηκε με τον αριθμ. 138200/9547/9-9-2021 πρωτοκόλλου μετά από την αριθμ. 

πρωτ. 96793/6895/1-9-2021 πρόσκληση του Τμήματος Προμηθειών, διαπίστωσε την 

έγκαιρη υποβολή του, τον αποσφράγισε και προχώρησε στην εξέταση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με την παράγραφο 3.2. Πρόσκληση 

Υποβολής Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου – Δικαιολογητικά Προσωρινού 

Αναδόχου της διακήρυξης του διαγωνισμού : 
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Η επιτροπή διαπίστωσε ότι σύμφωνα με την παρ 2.2.2.6.2 Αποδεικτικά μέσα, πεδίο 

Β1β της διακήρυξης απαιτείται: «και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού 

αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που 

ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς 

κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές].» Για 

το λόγο αυτό την ίδια μέρα 15-9-2021 η Αναθέτουσα Αρχή έστειλε μέσω του πεδίου 

«Επικοινωνία» στον προσωρινό ανάδοχο επιστολή της Επιτροπής (άρθρο 103 του Ν. 

4412/2016, όπως αυτό τροποποιείται με το άρθρο 43 του Ν. 4782/2021) σύμφωνα με 

την οποία έπρεπε να προσκομίσει μέσα σε 10 μέρες μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υπεύθυνη δήλωση 

ψηφιακά υπογεγραμμένη στην οποία να αναφέρονται οι Οργανισμοί Κύριας και 

Επικουρικής Ασφάλισης που οφείλει να καταβάλει εισφορές. Στο σημείο αυτό 

διακόπηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής. 

Η επιτροπή συνέχισε τις διεργασίες της στις 20-9-2021 αφού η εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, προσκόμισε την 

υπεύθυνη δήλωση που της ζητήθηκε.  

Σε συνέχεια των ανωτέρω η επιτροπή 

      εισηγείται  

Την κατακύρωση του Διαγωνισμού στην εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν Πρακτικό στην Περιφέρεια Ηπείρου ώστε να προβεί 

στις νόμιμες διαδικασίες ως Αναθέτουσα Αρχή.  

Το παρόν Πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε 3 αντίτυπα. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

Βασιλική Ηγουμενίδου 

 

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου 

 

Νικήτας Κεραμίδας 
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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. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1543/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου 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 του Πρακτικού 3ο/27-09-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, 
άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου με Α/Α 3 «Προμήθεια Ειδικού 
Επιχειρησιακού Εξοπλισμού», προϋπολογισμού € 252.086,83 με Φ.Π.Α., της Πράξης 
«Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής 
Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 
2014-2020» (MIS 5032676) και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για τα 
Τμήματα 1,2 και 4 της διακήρυξης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

http://www.php.gov.gr/
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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. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} 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. πρωτ. 21/10-01-2019 (ΑΔΑ: ΨΟΔΟ7Λ9-7ΥΓ) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, με την οποία εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του 
Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 
2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣ 5032676, η Πράξη «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και 
ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου», 
όπως τροποποιήθηκε με την όμοια, αριθμ. πρωτ. 1064/23-04-2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΛΗ7Λ9-Ο0Ν) 
απόφαση, συνολικού προϋπολογισμού € 1.930.183,20 με ΦΠΑ.  

6. Την αριθμ. 15/849/24-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, και καταρτίσθηκε η διακήρυξη του ανοικτού Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού, άνω των ορίων (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016), με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και με 
δημοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης στην Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την ανάθεση της σύμβασης του υποέργου με Α/Α 3 (Κωδ. 
101606): «Προμήθεια Ειδικού Επιχειρησιακού Εξοπλισμού», προϋπολογισμού € 
252.086,83 με Φ.Π.Α. (€ 203.295,84 πλέον Φ.Π.Α. € 48.790,99), της Πράξης «Προμήθεια 
επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας Ηπείρου», η οποία εντάχθηκε με κωδικό ΟΠΣ 5032676, στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» και στη ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 
2019ΕΠ01810001 βάσει και της αριθμ. πρωτ. 1308/20-05-2021 σύμφωνης γνώμης της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, για τα σχέδια των τευχών της 
διακήρυξης και τη ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμφωνα με την οποία θα 
προκηρυχθεί το ως άνω Υποέργο. 

Επίσης, εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού € 252.086,83 με Φ.Π.Α. και η διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 της 
Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ01810001 και τίτλο «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων 
και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου», 
συνολικού προϋπολογισμού € 1.930.183,20 με ΦΠΑ, για την υλοποίηση του ανωτέρω 
Υποέργου με Α/Α 3 (Κωδ. 101606), εγκρίθηκε η δαπάνη για την κάλυψη των εξόδων 
δημοσίευσης του ανωτέρω διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού και συγκροτήθηκε η 
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του. 

7. Την αριθμ. 23/1297/11-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκαν τα Πρακτικά 1ο/04-08-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και 2ο/06-08-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
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οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού, άνω των ορίων, βάσει της αριθμ. πρωτ: 74126/5681/28-05-2021 (με Α/Α 
Συστήματος: 132606) διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου του 
υποέργου με Α/Α 3 (Κωδ. 101606) «Προμήθεια Ειδικού Επιχειρησιακού Εξοπλισμού», 
προϋπολογισμού € 252.086,83 με Φ.Π.Α., της Πράξης «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων 
και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» 
η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 
5032676, και στη ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ01810001 σύμφωνα 
με τα οποία:  

Α. Απορρίφθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων: «ΜΗΛΙΤΣΗΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», για το Τμήμα 9 της διακήρυξης, κατά το στάδιο του ελέγχου των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, και «ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Ε.Ε.», για το Τμήμα 1 της 
διακήρυξης, κατά το στάδιο του ελέγχου των τεχνικών προσφορών. 

Β. Αναδείχθηκαν προσωρινοί μειοδότες του διαγωνισμού, οι κάτωθι διαγωνιζόμενοι 
οικονομικοί φορείς, ανά Τμήμα της αριθμ. πρωτ. 74126/5681/28-05-2021 διακήρυξης, οι 
προσφορές των οποίων υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις 
έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό, οι τεχνικές τους προσφορές ήταν πλήρεις και 
σύμφωνες με τους όρους και της απαιτήσεις της διακήρυξης, οι δε οικονομικές τους 
προσφορές, όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρονται, έγιναν αποδεκτές και είναι οι 
συμφερότερες, ως εξής: 

1. Ο οικονομικός φορέας «ΜΠΕΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ», για το Τμήμα 1 «Ομάδα Ι - 
Εξοπλισμός έρευνας και διάσωσης σε ορεινό και υδάτινο περιβάλλον» της διακήρυξης, 
με ποσό προσφοράς € 52.445,80 με ΦΠΑ. 

2. Ο οικονομικός φορέας «ΜΠΕΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ», για το Τμήμα 4 «Ομάδα IV - 
Εξοπλισμός και εκπαιδευτικά μέσα, παροχής πρώτων βοηθειών», της διακήρυξης, με 
ποσό προσφοράς € 4.991,00 με ΦΠΑ. 

3. Ο οικονομικός φορέας «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΕΠΕ» για το Τμήμα 2 «Ομάδα 
ΙΙ - Εξοπλισμός απεγκλωβισμού προσώπων σε κατάρρευση κτιρίων έπειτα από 
σεισμούς» της διακήρυξης, με ποσό προσφοράς € 18.465,34 με ΦΠΑ. 

8. Την εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το από 27-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2204/27-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Επιτροπή αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: 

1. Την με αριθ. 15/849/24-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου περί 

έγκρισης της διενέργειας του διαγωνισμού και των όρων αυτού, και της συγκρότησης των συλλογικών 

οργάνων του διαγωνισμού 

2. Την με αρ. πρωτ. 74126/5681/28-05-2021 Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου 

Διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ, Α/Α Συστ. 132606) 

παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το Πρακτικό ΙΙΙ (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης) της Επιτροπής Διαγωνισμού των προσφορών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου 

Διαγωνισμού «Προμήθεια Ειδικού Επιχειρησιακού Εξοπλισμού» για την πράξη “Προμήθεια επιβατηγών 

οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου”, με 

Κωδικό ΟΠΣ 5032676. Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 2019ΕΠ01810001 της ΣΑ ΕΠ0181 του 

ΠΔΕ της Περιφέρειας Ηπείρου. Συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς 

πόρους. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 
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Εγκρίνει το Πρακτικό 3ο/27-09-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των 
ορίων, βάσει της αριθμ. πρωτ: 74126/5681/28-05-2021 (με Α/Α Συστήματος: 132606) 
διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου με Α/Α 3 
(Κωδ. 101606) «Προμήθεια Ειδικού Επιχειρησιακού Εξοπλισμού», προϋπολογισμού € 
252.086,83 με Φ.Π.Α., της Πράξης «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού 
για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» η οποία εντάχθηκε στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5032676, και στη ΣΑΕΠ 
018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ01810001, 

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 φακέλων με τα αρχικά και συμπληρωματικά δικαιολογητικά 
κατακύρωσης που υπέβαλλαν οι προσωρινοί μειοδότες του διαγωνισμού, που αναδείχθηκαν 
βάσει των Πρακτικών 1ο/04-08-2021 και 2ο/06-08-2021 της Επιτροπής Διενέργειας, τα οποία 
εγκρίθηκαν με την αριθμ. 23/1297/11-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφού 
διαπίστωσε ότι είναι πλήρη και πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4-2.2.8 αυτής, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση 
του διαγωνισμού στους κάτωθι μειοδότες, ως εξής: στον οικονομικό φορέα «ΜΠΕΚΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» για τα Τμήματα 1 και 4 και στον οικονομικό φορέα «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΑ 
ΕΦΟΔΙΑ ΕΠΕ» για το Τμήμα 2. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, βάσει 
της αριθμ. πρωτ: 74126/5681/28-05-2021 (με Α/Α Συστήματος: 132606) διακήρυξης, για την 
ανάδειξη αναδόχου του υποέργου με Α/Α 3 (Κωδ. 101606) «Προμήθεια Ειδικού Επιχειρησιακού 
Εξοπλισμού», προϋπολογισμού € 252.086,83 με Φ.Π.Α., της Πράξης «Προμήθεια επιβατηγών 
οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 
Ηπείρου» η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό 
ΟΠΣ 5032676, και στη ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ01810001, 

και συγκεκριμένα για τα Τμήματα 1, 2 και 4 της αριθμ. πρωτ: 74126/5681/28-05-2021 
διακήρυξης, στους κάτωθι μειοδότες του διαγωνισμού, ανά Τμήμα, οι προσφορές των οποίων 
υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον 
διαγωνισμό, οι τεχνικές τους προσφορές ήταν πλήρεις και σύμφωνες με τους όρους και της 
απαιτήσεις της διακήρυξης, οι οικονομικές τους προσφορές, έγιναν αποδεκτές και είναι οι 
συμφερότερες, βάσει των Πρακτικών 1ο/04-08-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και 2ο/06-08-2021 (αποσφράγιση και 
αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας, τα οποία εγκρίθηκαν με την 
αριθμ. 23/1297/11-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά 
κατακύρωσης που προσκόμισαν εμπρόθεσμα, ήταν πλήρη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη 
διακήρυξη σύμφωνα με το ανωτέρω, Πρακτικό 3ο/27-09-2021 της Επιτροπής Διενέργειας, ως 
εξής: 

1. Στον οικονομικό φορέα «ΜΠΕΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ», για το Τμήμα 1 «Ομάδα Ι - Εξοπλισμός 
έρευνας και διάσωσης σε ορεινό και υδάτινο περιβάλλον» της διακήρυξης, με ποσό 
προσφοράς € 52.445,80 με ΦΠΑ. 

2. Στον οικονομικό φορέα «ΜΠΕΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ», για το Τμήμα 4 «Ομάδα IV - Εξοπλισμός 
και εκπαιδευτικά μέσα, παροχής πρώτων βοηθειών», της διακήρυξης, με ποσό προσφοράς 
€ 4.991,00 με ΦΠΑ. 

3. Στον οικονομικό φορέα «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΕΠΕ» για το Τμήμα 2 «Ομάδα ΙΙ - 
Εξοπλισμός απεγκλωβισμού προσώπων σε κατάρρευση κτιρίων έπειτα από σεισμούς» της 
διακήρυξης, με ποσό προσφοράς € 18.465,34 με ΦΠΑ. 
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 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του υποέργου με Α/Α 3 (Κωδ. 101606) «Προμήθεια Ειδικού 
Επιχειρησιακού Εξοπλισμού», προϋπολογισμού € 252.086,83 με Φ.Π.Α., της Πράξης 
«Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής 
Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» και συγκεκριμένα για τα Τμήματα 1, 2 και 4 της αριθμ. 
πρωτ: 74126/5681/28-05-2021 διακήρυξης, στους ανωτέρω αναδόχους «ΜΠΕΚΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» για τα Τμήματα 1 και 4 και «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΕΠΕ» για το Τμήμα 
2 και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, με ποσά σύμφωνα με τις οικονομικές 
προσφορές τους ως ανωτέρω, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 της 
Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ01810001 και τίτλο «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και 
ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου». 

 Κηρύσσεται άγονος ο ως άνω διαγωνισμός, για τα Τμήματα 3, 5, 6, 7, 8 και 9 της αριθ. πρωτ. 
74126/5681/28-05-2021 διακήρυξης, δεδομένου ότι για τα Τμήματα 3, 5, 6, 7 και 8 δεν 
κατατέθηκαν προσφορές, ενώ η μοναδική προσφορά που κατατέθηκε για το Τμήμα 9, 
απορρίφθηκε, σύμφωνα με την αριθμ. 23/1297/11-08-2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

 Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 
361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η 
πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, 
πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του 
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης 
της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

της συνεδριάσεως της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 

«Προμήθεια Ειδικού Επιχειρησιακού Εξοπλισμού» για την πράξη ‘‘Προμήθεια επιβατηγών 

οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 

Ηπείρου’’, προϋπολογισμού διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων και ογδόντα έξι ΕΥΡΩ και 

ογδόντα τριών ΛΕΠΤΩΝ (252.086,83 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά 

βάσει της τιμής.  

(Αριθμός διακήρυξης: 74126/5681/28-05-2021 –  Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 132606) 

 

Στα Ιωάννινα  την 17η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα  10:30 π.μ. στο κτίριο 

της Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 Διοικητήριο, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή 

Διαγωνισμού του έργου, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 15/894/24-05-2021 (ΑΔΑ: 

61Ρ47Λ9-ΠΟΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 

αποτελούμενη από τους: 

1. Βλάχου Ελένη, αν. προϊστάμενη του Τμήματος Διαφάνειας της Δ/νσης Διαφάνειας και 

Ηλ. Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, με βαθμό Αʼ, Πρόεδρο 

2. Γεωργοκίτσο Κων/νο, αν. προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών 

Υπηρεσιών για τον Πολίτη της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλ. Διακυβέρνησης της 

Περιφέρειας Ηπείρου, με βαθμό Αʼ, μέλος και 

3. Στέφανο Μάντζιο, αν. προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού και Υποστήριξης 

Συστημάτων Φορέα της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλ/κής Διακυβέρνησης της 

Περιφέρειας Ηπείρου, με βαθμό Αʼ, μέλος 

προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων με τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν στον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της 

διακήρυξης με αρ. πρωτ: 74126/5681/28-05-2021 και με Α/Α Συστήματος: 132606, από τους 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΕΡΓΟ:  

«Προμήθεια Ειδικού Επιχειρησιακού Εξοπλισμού» 

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων 

και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της 

Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 252.086,83 € με Φ.Π.Α. 
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προσωρινούς αναδόχους, όπως αυτοί αναδείχθηκαν με την αριθμ. 23/1297/11-08-2021 

(ΑΔΑ: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, με την αρίθμ. πρωτ. οικ. 105372/7403/01-09-2021 Πρόσκληση 

υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, κάλεσε τους προσωρινούς αναδόχους να 

υποβάλλουν, ως όφειλαν, ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του διαγωνισμού, μέσα στην 

προθεσμία των δέκα (10) ημερών και σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 

από την ηλεκτρονική υποβολή, τα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στην 

παράγραφο 3.2 της ως άνω διακήρυξης και ειδικότερα στην παράγραφο 2.2.9.2 της 

διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής. 

Η Επιτροπή αφού παρέλαβε και τους φυσικούς φακέλους, μετέβη στο γραφείο 220 του 

Διοικητηρίου, όπου σε κλειστή συνεδρίαση προέβη στον ενδελεχή έλεγχο όλων των 

δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν τόσο ηλεκτρονικά, όσο και αυτών που εμπεριέχονταν 

στους φυσικούς φακέλους. Από τον ως άνω έλεγχο, διαπίστωσε ότι υπάρχουν ελλείψεις στα 

δικαιολογητικά των προσωρινών αναδόχων. Σύμφωνα με το εδάφιο της παρ. 3.2 της 

διακήρυξης, όπου αναφέρεται:  

«Εφόσον τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (προσωρινού αναδόχου) ζητηθούν μετά τις 

01/06/2021, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό 

τροποποιείται με το άρθρο 43 του Ν. 4782/2021», σύμφωνα με το οποίο: 

«Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα 

ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα, ή να παράσχει 

διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.» 

δίνεται η δυνατότητα προσκόμισης ή συμπλήρωσης των υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κάλεσε τους προσωρινούς μειοδότες, με το από 22-09-2021 

έγγραφό της, όπως συμπληρώσουν τα εν λόγω δικαιολογητικά. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποφάσισε τη λήξη της συνεδρίασης και τη συνέχισή της σε 

μεταγενέστερο χρόνο μετά από πρόσκληση της Προέδρου. 

********************************** 

Στα Ιωάννινα την 27η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία 

του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 στα Ιωάννινα (γραφείο 220) 

συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε συνέχεια της διακοπείσας 

συνεδρίασης της 17ης Σεπτεμβρίου 2021, με την ίδια σύνθεση. Η Πρόεδρος της Επιτροπής 
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αφού διαπίστωσε τη νόμιμη συγκρότηση και σύγκλιση της Επιτροπής και την ύπαρξη 

απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της κλειστής συνεδρίασης.  

Η Επιτροπή προέβη στον ενδελεχή έλεγχο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που 

υποβλήθηκαν τόσο ηλεκτρονικά, όσο και αυτών που απεστάλησαν, όπου διαπίστωσε ότι τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι πλήρη και σύμφωνα με τα σχετικώς 

οριζόμενα από τη διακήρυξη. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

η Επιτροπή Διαγωνισμού ομόφωνα εισηγείται 

Α. την κατακύρωση της εταιρείας «ΜΠΕΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» ως αναδόχου των Τμημάτων 1 

και 4.  

Β. την κατακύρωση της εταιρείας «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΕΠΕ» ως αναδόχου του 

Τμήματος 2.  

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπή εις 

τριπλούν.  

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. 

Ιωάννινα 27-09-2021 

 

        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ   ΓΕΩΡΓΟΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
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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. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1544/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου 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 τροποποίησης σύμβασης του έργου MeDInno ως προς την παράταση της 
διάρκειάς της στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), 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 αριθμ. 32/1930/24-09-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των 
δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων των προγραμμάτων των 
Ευρωπαϊκών Εδαφικών Συνεργασιών: α) IPA CBC Greece – Albania 2014-2020, β) CBC 
Greece – Italy 2014-2020 και γ) Interreg V – B Adriatic-Ionian 2014-2020. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων της Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 11791/20-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2152/20-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής: 

«… Η Περιφέρεια Ηπείρου είναι επικεφαλής Εταίρος του έργου με τίτλο «Joint development of innovative 

processes and products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant agri-

food sectors» MeDInno που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-

Ιταλία 2014-2020. 

Για το ανωτέρω έργο έχει υπογραφεί και υλοποιείται η σύμβαση με την εταιρεία planO2 Συμβουλευτικές 

Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, στις 31-5-2019 για την υλοποίηση του έργου Τεχνικής 

Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου με ημερομηνία λήξης 30-3-2020 (ΑΔΑΜ 19SYMV005050099) η οποία 

παρατάθηκε μέχρι 30-9-2020 με την υπ΄ αριθ. 42153/1347/27-3-2020 1η τροποποίηση (ΑΔΑΜ 

20SYMV006488120), έπειτα μέχρι τις 31-12-2020 με την υπ΄ αριθ. 134317/4383/29-9-2020 2η τροποποίηση 

(ΑΔΑΜ 20SYMV007399867) και στη συνέχεια μέχρι τις 31-05-2021 με την υπ’ αριθ. 185370/6078/24-12-

2020 3η τροποποίηση (ΑΔΑΜ 20SYMV007927073). Τέλος με την υπ’ αριθ 74880/4293/31-5-2021 4η 

τροποποίηση (ΑΔΑΜ 20SYMV008691739) τροποποιήθηκαν τα παραδοτέα 6.1.1.α και 6.1.1γ και παρατάθηκε 

η διάρκεια της μέχρι 30-9-2021.  

Δεδομένου ότι: 

α) έχουν γίνει οι απαραίτητες διαδικασίες από την υπεύθυνη έργου για την χορήγηση παράτασης για την 

υλοποίηση του  έργου Medinno της Περιφέρειας Ηπείρου μέχρι τις 31-1-2022, η οποία και έχει ήδη εγκριθεί 

από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 και 

β) η επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης του έργου Medinno εισηγείται με το πρακτικό 15/20-9-2021 

για την παράταση της σύμβασης με την εταιρεία planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 

Εταιρεία μέχρι 31-1-2022  

Εισηγούμαστε: 

Την έγκριση της 5ης παράτασης της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της planO2 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΑΔΑΜ 19SYMV005050099) για το έργο 

Medinno μέχρι 31-1-2022,  

Σημειώνεται ότι, η παράταση των εργασιών της ανωτέρω σύμβασης δεν επιφέρει καμία μεταβολή ως προς το 

οικονομικό της αντικείμενο και ότι θα τηρηθούν από τον ανωτέρω ανάδοχο  οι κατευθύνσεις υλοποίησης του 

έργου σύμφωνα με τους όρους της προαναφερθείσας σύμβασης. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες….». 

Στο συνημμένο στην εισήγηση, Πρακτικό 15/20-09-2021 της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

«…     ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 

ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π



-78- 
 

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

1. κ. Ελένη Βλάχου του Κοσμά, ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Α΄, αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος 
Διαφάνειας της ίδιας Δ/νσης, ως αναπληρώτρια πρόεδρο 

2. κ. Ευθαλία Οικονόμου του Ευαγγέλου, ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνίατρων) με βαθμό Α’, αναπληρώτρια 
προϊσταμένη του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ιωαννίνων 
ως μέλος  

3. κ. Πρόδρομο Γαϊτανίδη του Ιωάννη, ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνίατρων) με βαθμό Α’, υπάλληλο του Τμήματος 
Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ιωαννίνων ως μέλος,  

συνεδρίασε σήμερα 20-9-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο γραφείο 115 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής  με παρόντα όλα τα μέλη προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το εξής θέμα: 

 την τροποποίηση της συνολικής διάρκειας της υπ’ αρ. ΑΔΑΜ 19SYMV005050099 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών 
της Περιφέρειας  Ηπείρου και της Εταιρείας planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία 
με διακριτικό τίτλο planO2 IKE «MeDInno» έως τις 31-1-2022. Η εν λόγω σύμβαση παρατάθηκε μέχρι 30-9-2020 
(1η παράταση) με την υπ΄ αριθ. 42153/1347/27-3-2020 1η τροποποίηση (ΑΔΑΜ 20SYMV006488120), μέχρι τις 
31-12-2020 (2η παράταση) με την υπ΄ αριθ. 134317/4383/29-9-2020 2η τροποποίηση (ΑΔΑΜ 
20SYMV007399867), μέχρι τις 31-05-2021 (3η παράταση) με την υπ’ αριθ. 185370/6078/24-12-2020 3η 
τροποποίηση (ΑΔΑΜ 20SYMV007927073) και μέχρι 31-9-2021 (4η παράταση) με την υπ’ αριθ 74880/4293/31-5-
2021 4η τροποποίηση (ΑΔΑΜ 20SYMV008691739). 

Η Επιτροπή, αφού προέβη στην εξέταση του από 20-9-2021 αιτήματος της υπεύθυνης του έργου κας Βασιλικής 
Ηγουμενίδου  και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την από 31.5.2019 σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου Τεχνικής Υποστήριξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο MeDInno, προϋπολογισμού διακοσίων είκοσι χιλιάδων και εκατό ευρώ 
(220.100,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας «planO2 
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» (ΑΔΑΜ: 19SYMV005050099) και τις 4 
τροποποιήσεις αυτής (ΑΔΑΜ 20SYMV006488120, 20SYMV007399867, 20SYMV007927073, 
20SYMV008691739), 

2. τις διατάξεις του άρθρου 132 παρ. 1 σημείο α του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη 
διάρκειά τους όταν αυτές προβλέπουν σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα 
της σύμβασης, 

3. την παρ. 4 του άρθρου 20 της υπ’ αρ. ΑΔΑΜ 19SYMV005050099 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών αναφορικά 
με τη δυνατότητα κατ’ αναλογία μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του Αναδόχου (planO2 IKE) 
σε περίπτωση έγκρισης της χρονικής παράτασης της Πράξης με ακρωνύμιο MeDInno από τα αρμόδια όργανα 
του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2020, 

4. το άρθρο 27 της υπ’ αρ. ΑΔΑΜ 19SYMV005050099 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών αναφορικά με την 
δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης κατά τη διάρκεια της, 

5. το από 3-9-2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου 134165/11157 της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
αίτημα της Περιφέρειας Ηπείρου ως Επικεφαλής Εταίρος της Πράξης με ακρωνύμιο MeDInno προς την Κοινή 
Γραμματεία του Προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» για τετράμηνη παράταση της 
συνολικής διάρκειας του έργου, ήτοι έως την 31-1-2022, 

6. την από 17-9-2021 ηλεκτρονική επικοινωνία της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος INTERREG V-A 
«Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» με την οποία μας γνωστοποιήθηκε η έγκριση του από 3-9-2021 και με αριθμό 
πρωτοκόλλου 134165/11157 αιτήματος της Περιφέρειας Ηπείρου περί νέας τετράμηνης παράτασης του 
έργου μέχρι  31-1-2022, 

εγκρίνει 

την παράταση της συνολικής διάρκειας της από 31-5-2019 σύμβασης για την υλοποίηση του έργου Τεχνικής 
Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου με ημερομηνία λήξης 30-3-2020 (ΑΔΑΜ 19SYMV005050099) η οποία 
παρατάθηκε μέχρι 30-9-2020 με την υπ΄αριθ. 42153/1347/27-3-2020 1η τροποποίηση (ΑΔΑΜ 
20SYMV006488120), έπειτα μέχρι τις 31-12-2020 με την υπ΄ αριθ. 134317/4383/29-9-2020 2η τροποποίηση 
(ΑΔΑΜ 20SYMV007399867) και στη συνέχεια μέχρι την 31-05-2021 με την υπ’ αριθ. 185370/6078/24-12-2020 3η 

ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π



-79- 
 

τροποποίηση (ΑΔΑΜ 20SYMV007927073) και μέχρι 31-9-2021 με την υπ’ αριθ 74880/4293/31-5-2021 4η 
τροποποίηση (ΑΔΑΜ 20SYMV008691739), προϋπολογισμού διακοσίων είκοσι χιλιάδων και εκατό ευρώ 
(220.100,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας «planO2 
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» καθώς και των επιμέρους υπηρεσιών και 
παραδοτέων αυτής έως την 31-1-2022 χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας, λόγω της συνολικής παράτασης της 
Πράξης MeDInno η οποία εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Διασυνοριακής 
Συνεργασίας.  

Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν Πρακτικό υπογεγραμμένο σε τρία (3) αντίτυπα στη Δ/νση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, ώστε να προβεί στις νόμιμες διαδικασίες ως Αναθέτουσα Αρχή.  
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

………….…………………………………………………………………………………………..  ….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής διάρκειας της από 31-05-2019 σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας «planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική 
Κεφαλαιουχική Εταιρεία», αναδόχου του έργου «MeDInno - “Joint development of innovative 
processes and products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming 
and relevant agri-food sectors”», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», μέχρι την 31-01-2022, 
σύμφωνα με το Πρακτικό 15/20-09-2021 (ανωτέρω υπό στ. 6), της Επιτροπής Παρακολούθησης 
και Παραλαβής και την έγκριση της παράτασης, από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος 
«Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020». 

Σημειώνεται ότι, η παράταση των εργασιών της ανωτέρω σύμβασης, δεν επιφέρει καμία 
μεταβολή ως προς το οικονομικό της αντικείμενο και ότι θα τηρηθούν από τον ανωτέρω ανάδοχο 
οι κατευθύνσεις υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τους όρους της προαναφερθείσας 
σύμβασης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π
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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. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1545/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου 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 διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση επιχειρηματικής 
αποστολής από την Ήπειρο, στη Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία της Γερμανίας. 

Η Οικονομική 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 

http://www.php.gov.gr/
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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 Δια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. οικ. 
826/01-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2172/22-09-2021 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεσης 
πίστωσης για την διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής από την Ήπειρο, στη Βόρεια 
Ρηνανία – Βεστφαλία της Γερμανίας. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Για την κάλυψη των δαπανών διοργάνωσης, από την Περιφέρεια Ηπείρου, επιχειρηματικής 
αποστολής από την Ήπειρο, στην περιοχή της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας της Γερμανίας, 
που θα αποτελείται από 20 επιχειρηματίες από την Ήπειρο, των τομέων τροφίμων και 
τουρισμού οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με αντίστοιχους φορείς, εγκρίνει τη 
δαπάνη συνολικού ποσού 17.360,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» 
Υποέργο: «Διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής στη Γερμανία έτους 2021», δαπάνη η 
οποία περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια, τη διαμονή και διατροφή τους, πέντε (5) 
διανυκτερεύσεις, καθώς επίσης και τις μετακινήσεις τους. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, με το σκεπτικό ότι δεν είναι δυνατό 
να διατίθενται χρήματα για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, για εκδηλώσεις προβολής, 
εκθέσεις, συνέδρια κλπ, και μάλιστα εν μέσω πανδημίας κορονοϊού, σε μια περίοδο που οι 
προτεραιότητές μας πρέπει να είναι πρώτιστα η αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του 
κορονοϊού και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π
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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. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1546/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας 
Ηπείρου στον τουριστικό οδηγό «ΔΙΑΚΟΠΕΣ - Χειμώνας 2021-2022». 

Η Οικονομική 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. 

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 897/21-09-
2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2173/22-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην 
οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…. Η Περιφέρεια Ηπείρου σκοπεύει να προβεί στην διαφήμιση του τουριστικού της προϊόντος στον 

καλοκαιρινό τουριστικό οδηγό «ΔΙΑΚΟΠΕΣ», ο οποίος θα κυκλοφορήσει δωρεάν με την εφημερίδα «ΤΟ 

ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» τον Νοέμβριο και στη συνέχεια θα διατίθεται ανεξάρτητα ως τον Ιούνιο του 2022. 

Παράλληλα, το περιεχόμενο του οδηγού είναι προσβάσιμο για το κοινό και στο site diakopes.gr, καθώς και 

στα social media. 

Το κόστος για μια δισέλιδη καταχώρηση (σαλόνι) ανέρχεται στο ποσό των 2.976,00 €.  

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη σχετική δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 

Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας 

Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στον τουριστικό οδηγό 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ – Χειμώνας 2021-2022»…..». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 2.976,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο «Διαφημιστική 
καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στον τουριστικό οδηγό ΔΙΑΚΟΠΕΣ – Χειμώνας 2021-2022», για 
την διαφήμιση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου, και συγκεκριμένα για μια δισέλιδη 
καταχώρηση (σαλόνι), στον καλοκαιρινό τουριστικό οδηγό «ΔΙΑΚΟΠΕΣ», ο οποίος θα κυκλοφορήσει 
δωρεάν με την εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» τον Νοέμβριο και στη συνέχεια θα διατίθεται 
ανεξάρτητα ως τον Ιούνιο του 2022, ενώ παράλληλα, το περιεχόμενο του οδηγού είναι προσβάσιμο για 
το κοινό και στο site diakopes.gr, καθώς και στα social media. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού Μαργαρίτα, με το σκεπτικό ότι δεν είναι δυνατό να 
διατίθενται τόσα χρήματα, για εκδηλώσεις προβολής και διαφημιστικές καταχωρήσεις, και μάλιστα εν 
μέσω πανδημίας κορονοϊού, σε μια περίοδο που οι προτεραιότητές μας πρέπει να είναι πρώτιστα η 
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας.   
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

http://diakopes.gr/
http://diakopes.gr/
ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π
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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. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1547/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση Β2Β συναντήσεων στην έκθεση 
ECO LIFE SHOW & NORDIC FOOD FAIR  που διοργανώνεται στo Μάλμε της Σουηδίας, το 
διάστημα 17-18/11/2021.  

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 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 899/21-09-
2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2174/22-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην 
οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Η Περιφέρεια Ηπείρου, ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα τοπικών εταιριών και παραγωγών και 

σύμφωνα με την με αριθ.12/56/19-7-2021 Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & 

Ανάπτυξης, θα συμμετάσχει στην σκοπεύει να συμμετάσχει στην έκθεση ECO LIFE SHOW & NORDIC 

FOOD FAIR που διοργανώνεται στο Μάλμε της Σουηδίας το διάστημα 17-18/11/2021. Για την αρτιότερη 

οργάνωση της συμμετοχής απαιτείται η προετοιμασία φακέλων παρουσίασης των εταιρειών που θα 

συμμετάσχουν, καθώς και η πραγματοποίηση Β2Β συναντήσεων.  

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη σχετική δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 8.000,00 € και θα βαρύνει τις 

πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Διοργάνωση Β2Β συναντήσεων στην 

έκθεση ECO LIFE SHOW & NORDIC FOOD FAIR 2021» …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Για την κάλυψη των δαπανών της αρτιότερης οργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, της συμμετοχής 
της στην έκθεση ECO LIFE SHOW & NORDIC FOOD FAIR που διοργανώνεται στο Μάλμε της Σουηδίας 
το διάστημα 17-18/11/2021, συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 12/56/19-7-2021 Απόφαση της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, και για την οποία απαιτείται η 
προετοιμασία φακέλων παρουσίασης των εταιρειών που θα συμμετάσχουν, καθώς και η 
πραγματοποίηση Β2Β συναντήσεων, 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 8.000,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο 
«Διοργάνωση Β2Β συναντήσεων στην έκθεση ECO LIFE SHOW & NORDIC FOOD FAIR 2021». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού Μαργαρίτα, με το σκεπτικό ότι δεν είναι δυνατό να 
διατίθενται τόσα πολλά χρήματα, για εκδηλώσεις προβολής, εκθέσεις κλπ, και μάλιστα εν μέσω 
πανδημίας κορονοϊού, σε μια περίοδο που οι προτεραιότητές μας πρέπει να είναι πρώτιστα η 
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π
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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. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1548/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου 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 συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη 
δράση GREEK NORDIC-BALTIC TRADE.  

Η Οικονομική 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. 

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π



-87- 
 

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 898/21-09-
2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2175/22-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην 
οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Η Περιφέρεια Ηπείρου, ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα τοπικών εταιριών και παραγωγών σκοπεύει 

να συμμετάσχει στην δράση GREEK NORDIC-BALTIC TRADE. Πρόκειται για εξαγωγική δράση, η οποία 

περιλαμβάνει προώθηση και τοποθέτηση προϊόντων σε σούπερ μάρκετ και εστιατόρια των Σκανδιναβικών 

χωρών για έναν μήνα (15/10-15/11/2021).   

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη σχετική δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 24.750,00 € και θα βαρύνει 

τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου 

στην δράση GREEK NORDIC-BALTIC TRADE 2021»…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην δράση GREEK NORDIC-BALTIC TRADE, μία εξαγωγική 
δράση, η οποία περιλαμβάνει προώθηση και τοποθέτηση προϊόντων σε σούπερ μάρκετ και εστιατόρια 
των Σκανδιναβικών χωρών για έναν μήνα (15/10-15/11/2021), εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 24.750,00 € και 
τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας 
Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην δράση GREEK Nordic-
BALTIC TRADE 2021». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού Μαργαρίτα, με το σκεπτικό ότι δεν είναι δυνατό να 
διατίθενται τόσα πολλά χρήματα, για εκδηλώσεις προβολής, εκθέσεις κλπ, και μάλιστα εν μέσω 
πανδημίας κορονοϊού, σε μια περίοδο που οι προτεραιότητές μας πρέπει να είναι πρώτιστα η 
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1549/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου 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 πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της 
Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), 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 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, 4/9/02-04-2021, 9/25/29-06-2021 και 11/31/12-08-2021 αποφάσεις 
περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης  Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9741/16-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. 
πρωτ. 2147/17-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία, 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση των σχετικών πιστώσεων ανά ΕΦ και ΚΑΕ 
σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2021, σε 
εκτέλεση της αριθμ. 751/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων Α΄ 
Τμήμα (πλέον χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου τόκων 3,6%), όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στον συνημμένο πίνακα. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την κατωτέρω δαπάνη και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., 
σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 
2021, σε εκτέλεση της αριθμ. 751/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων Α΄ 
Τμήμα (πλέον χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου τόκων 3,6%), όπως αναλυτικά αναφέρεται 
στον παρακάτω πίνακα, ως εξής: 

             

Α/Α 
Ε.Φ. / Κ.Α.Ε. Αιτιολογία Ποσό 

1 071 / 0892 
Πάσης φύσεως δαπάνες εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 

συμβιβαστικών πράξεων   
4.732,35 € 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π
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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. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1550/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 25ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διακίνηση της επείγουσας 
αλληλογραφίας (ταχυμεταφορά με courier-απλής και συστημένης) και της κοινής (απλής 
και συστημένης) αλληλογραφίας, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2022. 

Η Οικονομική 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). 

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 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, 4/9/02-04-2021, 9/25/29-06-2021 και 11/31/12-08-2021 αποφάσεις 
περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9889/23-09-2021 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2183/23-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία 
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… ► A) Σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τη δαπάνη ύψους 20.000,00 €, με Φ.Π.Α. και δεσμευτείτε για τη 

διάθεση της σχετικής πίστωσης, αμέσως μετά την έναρξη εκτέλεσης του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 

2022, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 0829, για την ανάθεση της υπηρεσίας της διακίνησης της 

επείγουσας αλληλογραφίας (ταχυμεταφορά με courier), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων 

της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2022. 

► Β) Σας παρακαλούμε ακόμη όπως εγκρίνετε τη δαπάνη ύψους 20.000,00 €, (δεν προβλέπεται Φ.Π.Α.) και 

δεσμευτείτε για τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, αμέσως μετά την έναρξη εκτέλεσης του προϋπολογισμού, 

οικονομικού έτους 2022, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 0823, για την ανάθεση της υπηρεσίας 

της διακίνησης της κοινής (απλής και συστημένης) αλληλογραφίας, των υπηρεσιών της Περιφερειακής 

Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2022  

Η διαδικασία για την ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών θα γίνει με τον τρόπο που αναφέρεται στο σχετικό 

συνημμένο έγγραφο του Τμήματος Γραμματείας. …». 

Στο συνημμένο στην εισήγηση, αριθμ. πρωτ. 9876/22-09-2021 έγγραφο του Τμήματος 
Γραμματείας, αναφέρονται τα εξής: 

«… Για τη διακίνηση της αλληλογραφίας όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου) ΠΕ Ιωαννίνων έτους 

2022 υπάρχει δέσμευση στον προϋπολογισμό 2022 ως εξής: α) 20.000€ (δεν προβλέπεται Φ.Π.Α.) για τέλη 

απλής και συστημένης αλληλογραφίας και β) 20.000€ (με Φ.Π.Α.) για δαπάνη ταχυμεταφορών με courier. 

Παρακαλώ να προβείτε στην απευθείας ανάθεση στα ΕΛ.ΤΑ της διακίνησης της απλής και συστημένης 

αλληλογραφίας για το 2022 καθώς δεν υπάρχει άλλος πάροχος των υπηρεσιών αυτών. 

Ως προς τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας (ταχυμεταφορά με courier) παρακαλώ να προβείτε στη 

διαδικασία απ' ευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών για την ανάδειξης αναδόχου σε όποιον καταθέσει 

την συμφερότερη προσφορά …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α.   Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 20.000,00 με ΦΠΑ και τη δέσμευση των πιστώσεων 

του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0829 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2022 (πολυετής 
δέσμευση πίστωσης), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών 
διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας (ταχυμεταφορά με courier), για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2022, με τη διαδικασία της 
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απ' ευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχου με την συμφερότερη 
προσφορά. 

Β. Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 20.000,00 (δεν προβλέπεται Φ.Π.Α.) καθώς και τη 

δέσμευση των πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0823 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων 
έτους 2022 (πολυετής δέσμευση πίστωσης), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 για την 
ανάθεση υπηρεσιών διακίνησης της κοινής (απλής και συστημένης) αλληλογραφίας, για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2022, με τη 
διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης στα ΕΛ.ΤΑ. καθώς δεν υπάρχει άλλος πάροχος των 
υπηρεσιών αυτών. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1551/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου 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 διενέργειας πρακτικής άσκησης του σπουδαστή ΤΕΙ Λάζαρου Πόγια, σε 
Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων (ανάκληση της αριθμ. 21/1208/30-
07-2021 απόφαση της Ο.Ε.). 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 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, 4/9/02-04-2021, 9/25/29-06-2021 και 11/31/12-08-2021 αποφάσεις 
περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9857/22-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2180/22-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: «…Σας  γνωρίζουμε  ότι  ο  ΠΟΓΙΑΣ  Λάζαρος του Σπυρίδωνα   , σπουδαστής  

του  ΤΕΙ  Ηπείρου   - Τεχνολόγων  Γεωπονίας,   κατέθεσε εκ  νέου   στην  υπηρεσία μας   την  21- 09  

2021  αίτηση  με  την  οποία  ζητάει   να  πραγματοποιήσει  την  πρακτική του   άσκηση   το  χρονικό  

διάστημα  από 01 –10– 2021 έως  31 –03-2022 για την  απόκτηση  του πτυχίου του . Συνημμένα  

προσκόμισε   βεβαίωση  έγκρισης  πρακτικής  άσκησης του  ΤΕΙ   Ηπείρου . Ο εν λόγω  σπουδαστής  

του  ΤΕΙ  είχε  υποβάλλει αίτηση προκειμένου  να  πραγματοποιήσει  την  πρακτική   του  άσκηση  

το χρονικό  διάστημα  από  01 – 8 – 2021  μέχρι  31 – 01 – 2022 και  η  οποία   είχε  εγκριθεί  από 

την Οικονομική  Επιτροπή  με  την  αριθμ. 21/1208/30-07-2021  πρακτικό συνεδρίασης.    

Παρακαλούμε  όπως  ανακληθεί  η  εν  λόγω  απόφαση για  τον  σπουδαστή  ΠΟΓΙΑ  Λάζαρο  καθότι 

σύμφωνα  με τα  αναφερόμενα   στην  από 04 – 08 – 2021  αίτησή  του  το  ΤΕΙ  Ηπείρου  ήταν  

κλειστό   έως  24- 08 – 2021  και  δεν του  δινόταν υπογεγραμμένες  οι  Ειδικές  Συμβάσεις Εργασίας.   

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

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

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

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

του ανωτέρω  αναφερομένου σπουδαστή ανέρχεται  στο  ποσό  #  1.056,48  ευρώ #  πλέον  

εργοδοτικής  εισφοράς  για την  κάλυψη  των   αμοιβής  τους , για τα προαναφερόμενα  χρονικά  

διάστημα αντίστοιχα  από ( ήτοι  μηνιαία δαπάνη  176,08 Ευρώ πλέον εργοδοτική εισφορά ) σε  βάρος  

των  πιστώσεων του  Προϋπολογισμού  Περιφέρειας . 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 Πόγια Λαζάρου του Σπυρίδωνα, σπουδαστή  του  ΤΕΙ 
Ηπείρου - Τεχνολόγων Γεωπονίας, για το χρονικό διάστημα από 01-10-2021 μέχρι 31-03-2022 
για την απόκτηση του πτυχίου του. 

Η δαπάνη για την αμοιβή του ανωτέρω σπουδαστή, για το χρονικό διάστημα από 01-10-2021 
μέχρι 31-03-2022, ανέρχεται στο ποσό των 1.056,48 € πλέον εργοδοτικής εισφοράς (ήτοι 
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μηνιαία δαπάνη 176,08 € πλέον εργοδοτικής εισφοράς 10,11 €) όπως αναλύεται στον πίνακα 
που παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής: 
 

         

       ΚΑΕ  

ΕΤΟΣ   2021 

Μήνες Οκτώβριος, Νοέμβριος,   

Δεκέμβριος 

ΕΤΟΣ   2022 

Μήνες Ιανουάριος, 

Φεβρουάριος, Μάρτιος 

     0385     176, 08   Χ    3 μήνες   =  528,24    176,08 Χ 3 μήνες = 528,24  

     0291     10, 11    Χ    3 μήνες   =    30,33    10,11 Χ 3 μήνες   = 30,33  

  ΣΥΝΟΛΟ    186, 19   Χ    3              = 558,57    186,19 Χ 3           =  558,57   

 

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 558,57 € 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. 451/42/04-01-
2021 και α/α 26 και αρ. πρωτ. 457/47/04-01-2021 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες 
καταχωρήθηκαν με α/α 21 και 26 αντίστοιχα στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Κατόπιν λήψης της παρούσας απόφασης, ανακαλείται η σχετική, αριθμ. 21/1208/30-07-2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1552/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου 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 διάθεσης πίστωσης για την παράταση, έως 31-12-2021, των 
συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ, τεσσάρων (4) ατόμων για την αντιμετώπιση των 
κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων που προέκυψαν λόγω της εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19. 

Η Οικονομική 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).  

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 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, 4/9/02-04-2021, 9/25/29-06-2021 και 11/31/12-08-2021 αποφάσεις 
περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4831/2021 (ΦΕΚ 170/Α΄/23-09-2021) «Συμβάσεις 

προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που απασχολείται στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα 

νομικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες συνήφθησαν 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α' 214), δύνανται να παραταθούν από τη λήξη τους 

και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής και υπό την προϋπόθεση 

της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων για τη μισθοδοσία τους. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό 

πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση 

του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, 

στην πρώτη μετά την παράταση συνεδρίασή του. Το παρόν εφαρμόζεται και σε συμβάσεις που έληξαν από 

1.8.2021 μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος. Η παράταση των ανωτέρω συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον 

χαρακτήρα της σχέσης εργασίας των απασχολούμενων και ο χρόνος της παράτασης δεν προσμετράται στο 

ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 

164/2004 (Α' 134). Δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 (Α' 6).». 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1006/27-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2201/27-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«... Έχοντας υπόψη: …  

2. Την αρ. πρωτ. 170808/11001/30-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΞ997Λ9-ΕΓ4) απόφαση πρόσληψης τεσσάρων (4) 

ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας τεσσάρων (04) μηνών, για την αντιμετώπιση των 

κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας 

Ηπείρου που προέκυψαν λόγω της εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τις αποφάσεις 

παράτασης των ανωτέρω συμβάσεων. 

3.Το αρ. πρωτ. 69564/24-09-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

4.Το άρθρο 74 του ν.4745/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 175 του ν. 4764/2020. 

5.Το άρθρο 62 του Ν. 4821/2021 (ΦΕΚ 134/Α΄/31-07-2021) 

6. Το άρθρο 147 του Ν. 4831/2021 (ΦΕΚ 170/Α’/23-09-2021) 

7. Την ανάγκη ανάληψης για την κάλυψη της δαπάνης για την παράταση της σύμβασης Ορισμένου Χρόνου 

για τη μισθοδοσία τεσσάρων (4) ατόμων για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων 

αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που προέκυψαν λόγω της εξάπλωσης της νόσου του 

κορωνοϊού COVID-19. 

Παρακαλούμε για την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης που προκύπτει από την εκ νέου παράταση των 

συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ μέχρι τις 31-12-2021, οι οποίες συνήφθησαν σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 

74 του ν.4745/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 175 του ν. 4764/2020 και παρατάθηκαν έως τις 30-09-

2021 . Συγκεκριμένα για τη μισθοδοσία τεσσάρων (4) ατόμων, ήτοι την κα  Γκογκάκη Μαργαρίτα του 

Γεωργίου, την κα Τσάβου Ευαγγελία του Ιωάννη, τον κο Ντάφλο Νικόλαο του Χρήστου και τον κο Απόστολο 

Παλάσκα του Βάιου, υπαλλήλων, οι οποίοι προσλήφθηκαν με την υπ. αριθ. 170808/11001/30-11-2020 (ΑΔΑ: 
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ΩΞ997Λ9-ΕΓ40) Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου  με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου. Πρόκειται για τη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. 

έτους 2021, ΕΦ 072 ΚΑΕ:5152.01, ποσού: 21.000,00 €. …».   

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση, βάσει των διατάξεων του άρθρου 147 του Ν. 4831/2021 (ΦΕΚ 
170/Α΄/23-09-2021), από τη λήξη τους την 30-09-2021 και μέχρι την 31-12-2021, των 
συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, τεσσάρων (4) ατόμων οι οποίοι 
προσλήφθηκαν με την αρ. πρωτ. 170808/11001/30-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΞ997Λ9-ΕΓ4) απόφαση 
πρόσληψης, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου που προέκυψαν λόγω της 
εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα των υπαλλήλων: Γκογκάκη 
Μαργαρίτας του Γεωργίου, Τσάβου Ευαγγελίας του Ιωάννη, Ντάφλου Νικολάου του Χρήστου 
και Αποστόλου Παλάσκα του Βάιου και   

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 21.000,00 και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, 
σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 5152.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου /Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, για την κάλυψη της δαπάνης παράτασης 
των ως άνω συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα  

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1553/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου 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 τη δημοσίευση Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού, χωρίς να απαιτείται διαδικασία 
δημόσιας διαβούλευσης, επί της Μ.Π.Ε. του έργου «Δρόμος παράκαμψης οικισμού Αρίστης 
Δήμου Ζαγορίου, Δ.Ε. Κεντρικού Ζαγορίου, Δήμου Ζαγορίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας 
Ηπείρου», με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Ηπείρου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 2/4/22-
02-2021, 4/9/02-04-2021, 9/25/29-06-2021 και 11/31/12-08-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 
2ης, 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της 
Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. 
πρωτ. 2156/20-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2162/21-09-2021 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «… Σύμφωνα με  τις 

διατάξεις  του άρθ. 19 παρ. 8  του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄), τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο της 

προαναφερόμενης Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης Π.Σ.,  βαρύνουν το φορέα του έργου ( Περιφέρειας Ηπείρου). 

Τα έξοδα δημοσίευσης έχουν προϋπολογιστεί στο ποσό των 79,36  €( με Φ.Π.Α.)  και θα καταβληθούν σε μια 

ημερήσια εφημερίδα της Π.Ε. Ιωαννίνων από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Δνση Τεχνικών Έργων. Στον 

προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021  υπάρχει επαρκής εγγεγραμμένη πίστωση και θα βαρύνει τον 

Ειδικό Φορέα 072 ΚΑΕ 0841. Μετά τα ανωτέρω σας παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη, δεσμεύσετε και 

διαθέσετε ποσό ύψους 79,36 € (με Φ.Π.Α.) για την απαιτούμενη δαπάνη δημοσίευσης της ανωτέρω 

Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης Π.Σ. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης ποσού € 79,36 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0841 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης σε μια 
ημερήσια εφημερίδα της Π.Ε. Ιωαννίνων, της Ανακοίνωσης -Πρόσκλησης του Περιφερειακού Συμβουλίου, 
στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού, χωρίς να απαιτείται διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, επί της 
Μ.Π.Ε. του έργου «Δρόμος παράκαμψης οικισμού Αρίστης Δήμου Ζαγορίου, Δ.Ε. Κεντρικού Ζαγορίου, 
Δήμου Ζαγορίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου», με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Ηπείρου. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1554/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου 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 εκτέλεση υποέργων 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).  

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

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

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

5. Την 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. 4373/22-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2171/22-09-2021 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την  οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση  δαπάνης 
και τη διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
ΚΑ2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 
(π.κ.2013ΕΠ03000013)». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών και τη διάθεση των αντίστοιχων 
πιστώσεων, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000005 και τίτλο 
«Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000013)» για την 
εκπόνηση των κάτωθι υποέργων της Περιφέρειας Ηπείρου με τη ΔΕΔΔΗΕ, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:  

Υποέργο Προϋπολογισμός € 
Έγκριση Διάθεσης πίστωσης & 

ορισμός αποφαινομένων οργάνων 

Επέκταση δικτύου για ηλεκτροδότηση αγροτικών  

εκμεταλλεύσεων  στην   θέση ΄΄Μάνδρα ΄΄  

της Τ.Κ.  Άνω Λαψίστας του  Δήμου Ζίτσας 

13.327,43 142890/11718/17-09-2021 

Επέκταση δικτύου για ηλεκτροδότηση αγροτικών  

εκμεταλλεύσεων  στην   θέση ΄΄Ντριμπινίκο΄΄  

της Τ.Κ. Ροδοτοπίου του   Δήμου Ζίτσας 

11.101,37 142894/11719/17-09-2021 

ΣΥΝΟΛΟ 24.428, 8  

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π
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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. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1556/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου 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 υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Εργασίες διευθέτησης όμβριων – διαμόρφωση ρεμάτων και βελτίωση προσβάσεων επί της 14ης 
επαρχιακής οδού (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 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 14404/22-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2191/24-09-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ.  141892/11629 από  16-09-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 

και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», 

Υποέργο: «Εργασίες διευθέτησης όμβριων- διαμόρφωση ρεμάτων και βελτίωση προσβάσεων επί   της 

14ης επαρχιακής οδού (παροχή υπηρεσιών)».  

8. Την από 20-09-2021 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 με χωματουργικά μηχανήματα, 

κατά μήκος της 14ης Επαρχιακής οδού  με σκοπό την διευθέτηση των ομβρίων και τη σωστή διαχείριση αυτών. 

Θα γίνουν εργασίες άρσης καταπτώσεων, βελτίωση των πρανών, καθαρισμός και απομάκρυνση φερτών υλικών 

από ρέματα, καθώς και καθαρισμός τριγωνικής τάφρου και σωληνωτού οχετού.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες διευθέτησης όμβριων- 

διαμόρφωση ρεμάτων και βελτίωση προσβάσεων επί της 14ης επαρχιακής οδού (παροχή υπηρεσιών)», σε 

βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με 

Φ.Π.Α.)…». 

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

Αποφασίζει 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 Π.Ε Ιωαννίνων «Εργασίες διευθέτησης όμβριων – διαμόρφωση ρεμάτων 
και βελτίωση προσβάσεων επί της 14ης επαρχιακής οδού (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 20-09-
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, με χωματουργικά μηχανήματα, 
κατά μήκος της 14ης επαρχιακής οδού  με σκοπό την διευθέτηση των ομβρίων και τη σωστή διαχείριση 
αυτών, ήτοι εργασίες άρσης καταπτώσεων, βελτίωσης των πρανών, καθαρισμός και απομάκρυνση 
φερτών υλικών από ρέματα, καθώς και καθαρισμός τριγωνικής τάφρου και σωληνωτού οχετού.  

 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, επισημαίνοντας επίσης ότι 
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π
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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. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1557/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου 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 Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας στις 7η, 17η και 45η 
επαρχιακές οδούς του δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 13471/23-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2192/24-09-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ.   132810/11064 από  01-09-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το 

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

2014ΕΠ53000001 και τίτλο : «Προμήθεια στηθαίων, πινακίδων εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου  

Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000015)», Υποέργο: «Προμήθεια υλικών για την 

αποκατάσταση χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας  στις 7η 17η και 45η επαρχιακές οδούς του δικτύου  της Π.Ε. 

Ιωαννίνων». 

8. Την από 08-09-2021 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την προμήθεια  χαλύβδινων στηθαίων 

ασφαλείας για την προστασία επικίνδυνων σημείων επί του επαρχιακού δικτύου και συγκεκριμένα επί της 7ης, 

17ης και 45ης επαρχιακής οδού. Θα γίνει προμήθεια κατάλληλου τύπου στηθαίων με το αντίστοιχο ελάχιστο 

μήκος τους για την σωστή λειτουργία σε περίπτωση πρόσκρουσης. Σκοπός είναι η ασφαλής κίνηση των 

οχημάτων στο οδικό δίκτυο και η σωστή συμπεριφορά των στηθαίων σε περίπτωση πρόσκρουσης. 

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

αποκατάσταση χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας  στις 7η 17η και 45η επαρχιακές οδούς του δικτύου  της Π.Ε. 

Ιωαννίνων», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.  2014ΕΠ53000001, 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. 2014ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Προμήθεια στηθαίων, πινακίδων εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-
2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000015)», για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών 
για την αποκατάσταση χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας στις 7η 17η και 45η επαρχιακές οδούς του δικτύου  
της Π.Ε. Ιωαννίνων», βάσει της από 08-09-2021 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 
θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
αφορά στην προμήθεια χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας για την προστασία επικίνδυνων σημείων, επί 
του επαρχιακού δικτύου και συγκεκριμένα επί της 7ης, 17ης και 45ης επαρχιακής οδού και συγκεκριμένα 
προμήθεια κατάλληλου τύπου στηθαίων, με το αντίστοιχο ελάχιστο μήκος τους, για την σωστή λειτουργία 
σε περίπτωση πρόσκρουσης, ώστε να επιτευχθεί η ασφαλής κίνηση των οχημάτων στο οδικό δίκτυο και 
η σωστή συμπεριφορά των στηθαίων σε περίπτωση πρόσκρουσης.  

 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, επισημαίνοντας επίσης ότι 
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1558/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου 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 τροποποίησης, ως προς το χρονοδιάγραμμα, της από 26-09-2019 
Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της 
Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας για την υλοποίηση του έργου «Άμεσες Στερεωτικές 
Εργασίες στο Βυζαντινό ναό της Κόκκινης Εκκλησίας και εργασίες διαμόρφωσης – 
ανάδειξης του περιβάλλοντος χώρου». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
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Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), 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 του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 893/20-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2157/20-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής: «… Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση κατά έξι (6) μήνες του 

χρονοδιαγράμματος της από 26-09-19 σύμβασης που αφορά το έργο: «Άμεσες Στερεωτικές Εργασίες στο 

Βυζαντινό ναό της Κόκκινης Εκκλησίας και εργασίες διαμόρφωσης – ανάδειξης του περιβάλλοντος χώρου» 

κατόπιν του αριθμ. πρωτ. 423660/08/09/2021 αιτήματος της ΕΦΑ Άρτας. Η παράταση της εν λόγω σύμβασης 

κρίνεται αναγκαία διότι οι περιορισμοί λόγω του Covid-19 δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του έργου, ήτοι 

την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες …». 

Στο επισυναπτόμενο στην εισήγηση, Πρακτικό ΙΙ/26-01-2021 της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης της Σύμβασης, αναφέρονται επιλέξει τα εξής: 

«….  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ                            

ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

«Άμεσες στερεωτικές εργασίες στο Βυζαντινό Ναό της Κόκκινης Εκκλησιάς και εργασίες διαμόρφωσης 

– ανάδειξης του περιβάλλοντος χώρου» 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

         Στην  Άρτα σήμερα, την 1η Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η  

Επιτροπή Παρακολούθησης της από 26.09.2019 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου/ Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και της Ιεράς 

Μητροπόλεως Άρτας για την υλοποίηση του έργου: «Άμεσες στερεωτικές εργασίες στο Βυζαντινό Ναό της 

Κόκκινης Εκκλησιάς και εργασίες διαμόρφωσης – ανάδειξης του περιβάλλοντος χώρου».  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 9 της από 26.09.2019 Προγραμματικής 

Σύμβασης του άρθρου 100 ν. 3852/2010, αποτελούμενη από εκπροσώπους του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου/ Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτας.  

Το θέμα της συνεδρίασης της επιτροπής αφορά την αναγκαιότητα για παράταση της διάρκειας ισχύος της 

ισχύουσας Προγραμματικής Σύμβασης (τροποποίηση) . 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης: 

1) κ. Θεοδώρα Κοντογιάννη, Αρχαιολόγος, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας.  

2) κ. Αλεξία Παππά, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας.  

3) κ. Νικόλαος Φακίτσας, Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτας 

ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π



-109- 
 

Η εν λόγω συνεδρίαση, πραγματοποιείται προκειμένου να εξεταστεί η αναγκαιότητα παράτασης ισχύος της 

από 26.09.2019 Προγραμματικής Σύμβασης (τροποποίηση), δεδομένου ότι η ισχύς της λήγει στις 26-09-2021 

και το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί.  

Η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2019, με διάρκεια ισχύος δύο (2) έτη, ωστόσο 

οι περιορισμοί λόγω του Covid-19 δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του έργου.  

Ως εκ τούτου, εκ των πραγμάτων, απαιτείται η παράταση της ισχύος της ως άνω Π.Σ., έτσι ώστε να μπορέσει 

να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης του μνημείου και διαμόρφωσης - ανάδειξης του 

περιβάλλοντος χώρου του.  

Κατόπιν των ανωτέρω οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν και εισηγούνται την αναγκαιότητα τροποποίησης της 

ισχύουσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας 

Ηπείρου/ Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και Ιεράς Μητροπόλεως Άρτας, που αφορά στην παράταση ισχύος 

της από 26.09.2019 Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι τις 31.03.2022, ήτοι για έξι (6) επιπλέον μήνες, ώστε 

να ολοκληρωθεί το έργο.  

Το παρόν υπογράφεται σε τρία (3) αντίτυπα ενώ αντίγραφό θα αποσταλεί σε όλους τους εμπλεκόμενους.   

    Λύεται η συνεδρίαση.     

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

………………………………………………………………………………………………………. ….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την τροποποίηση της από 26-09-2019 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας και της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτας, για την υλοποίηση του έργου «Άμεσες Στερεωτικές 
Εργασίες στο Βυζαντινό ναό της Κόκκινης Εκκλησίας και εργασίες διαμόρφωσης – ανάδειξης 
του περιβάλλοντος χώρου»,  

η οποία αφορά στην παράταση κατά έξι (6) μήνες του χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης, η 
οποία κρίνεται απαραίτητη, επειδή οι περιορισμοί λόγω του Covid-19 δεν επέτρεψαν την 
ολοκλήρωση των εργασιών για την αποκατάσταση του μνημείου και της διαμόρφωσης – 
ανάδειξης του περιβάλλοντος χώρου του, σύμφωνα με το από 01-09-2021 Πρακτικό (ανωτέρω 
υπό στ. 5), της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής 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) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π
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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. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1559/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου 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 

Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην 
Αθήνα, στις 30-09-2021, προκειμένου να παρευρεθεί σε συναντήσεις με Υπηρεσιακούς 
Παράγοντες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

Η Οικονομική 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 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π



-111- 
 

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016), καθώς και του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 
94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 
2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με θέμα «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων … του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)» του Αν. Υπ. Οικονομικών. 

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021, 4/9/02-04-2021, 9/25/29-06-2021 και 11/31/12-08-2021 αποφάσεις 
περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 911/20-09-2021 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2158/20-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την 
οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας 
κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, στις 30-09-2021, προκειμένου να παρευρεθεί σε 
συναντήσεις με Υπηρεσιακούς Παράγοντες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και 
έγκριση των σχετικών δαπανών.  

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, 
στις 30-09-2021, προκειμένου να παρευρεθεί σε συναντήσεις με Υπηρεσιακούς Παράγοντες του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 40,00 για την κάλυψη 
των εξόδων ημερήσιας αποζημίωσης και δαπάνη ποσού € 96,00 για έξοδα διανυκτέρευσης, 
καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 072 & ΚΑΕ 
0716 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2021. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π
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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. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1560/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου 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 απαλλαγής υπολόγου δαπανών Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) 
της Π.Ε. Άρτας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
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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, 4/9/02-04-2021, 9/25/29-06-2021 και 11/31/12-08-2021 αποφάσεις 
περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της 
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3767/22-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2170/22-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται 
την έγκριση απαλλαγής υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, από κάθε ευθύνη ως υπολόγου 
Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής της Π.Ε. Άρτας, κατόπιν υποβολής από την 
υπόχρεο όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών απόδοσης, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την απαλλαγή του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας Γεωργαλή Ιωάννη, από κάθε ευθύνη ως 
υπολόγου των αριθμ. 234 & 235/29-04-2021 Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής της Π.Ε. 
Άρτας, συνολικού ποσού 400,00 € όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρονται, κατόπιν υποβολής 
από τον υπόχρεο όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών απόδοσης των ΧΕΠ, και τα οποία 
εκδόθηκαν βάσει της αριθ. 12/640/19-04-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και 
αφορούν στην πληρωμή διοδίων και υγρών καυσίμων για την μετακίνηση του φορτηγού ΚΗΙ 
7969 στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την επισκευή της αλατιέρας, ως εξής:  
α) το αριθμ. 234/29-04-2021 ΧΕΠ (ποσού 200,00 €) της Π.Ε Άρτας για την πληρωμή διοδίων, 
β) το αριθμ. 235/29-04-2021 ΧΕΠ (ποσού 200,00 €) της Π.Ε Άρτας για την πληρωμή υγρών 
καυσίμων. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1562/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου 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 διενέργειας επαναληπτικής μειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για τη 
μίσθωση χώρων αποθήκευσης τροφίμων & ειδών βασικής υλικής συνδρομής της 
Πράξης  "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018 -
2019" - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 
5029822. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
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Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) 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 Π.Δ. 242/96 περί μισθώσεων, του Π.Δ. 34/95 περί εμπορικών μισθώσεων, 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 17/929/11-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας και κατάρτισης των όρων της διακήρυξης, για τη 
μίσθωση χώρων αποθήκευσης τροφίμων & ειδών βασικής υλικής συνδρομής της 
Πράξης  "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018 -
2019" - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 
5029822 η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-
2020» για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή του πρωτοκόλλου 
παράδοσης – παραλαβής του μισθίου, με  δυνατότητα παράτασης της μίσθωσης σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 242/1996. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για το μίσθωμα, το ύψος της οποίας θα προσδιορισθεί από την 
κατακυρωτική απόφαση, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ. 071 – ΚΑΕ:9459.14.000.01 του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας, σύμφωνα με τις με 
α/α: 306 & αριθμ. πρωτ.: οικ. 170/18-01-2021 (ΑΔΑ:60Ε97Λ9-78Ο) και α/α: 904 & αριθμ. 
πρωτ.: οικ. 945/18-03-2021 (ΑΔΑ:Ψ7Η97Λ9-ΞΒΟ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, οι 
οποίες  καταχωρήθηκαν αντίστοιχα, με α/α 302 και 907 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών 
της της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3782/27-09-2021 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2205/27-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), 
με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα σχέδιο της διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου 
και εισηγείται την «Έγκριση διενέργειας  επαναληπτικής μειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας,  για τη 

μίσθωση χώρων αποθήκευσης τροφίμων & ειδών βασικής υλικής συνδρομής της 

Πράξης  "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018 -2019" - 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 5029822», με τους 

ίδιους όρους της  αριθμ. οικ.2459/30-06-2021 αρχικής διακήρυξης της Π.Ε. Άρτας, στο πλαίσιο της οποίας 

κατατέθηκε  μία (1) αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  η οποία κρίθηκε ως απαράδεκτη.». 

Στην ως άνω εισήγηση επισυνάπτεται η από 31-08-2021 έκθεση της Επιτροπής 
Καταλληλότητας ακινήτων, στην οποία αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Π.Δ. 242/1996 

 

Ε Κ Θ Ε Σ Η 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Στην Άρτα σήμερα 31 Αυγούστου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο κεντρικό 

κτίριο της Π.Ε. Άρτας επί της Πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως-2ος όροφος συνεδρίασε η 

επιτροπή του άρθρου 13 του ΠΔ 242/1996 για την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας 

αποτελούμενη από τους : 

             1. Δημήτριο Βαρέλη του Θεοδώρου, Περιφερειακό Σύμβουλο, ως πρόεδρο   

             2. Ιωάννη Κατέρη του Παντελή, Περιφερειακό Σύμβουλο, ως μέλος 

             3. Χρήστο Παπαβασιλείου του Αποστόλου, πολιτικός μηχανικός υπάλληλο της  

                 Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Άρτας, ως μέλος 

         

προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση και τον έλεγχο καταλληλότητας του προσφερομένου 

ακινήτου για την μίσθωση χώρων αποθήκευσης τροφίμων και ειδών βασικής υλικής 

συνδρομής στα πλαίσια της Πράξης: "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018 - 2019" - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: 

Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 5029822, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 

Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020». 

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ΠΔ 242/1996 

2. την αριθμ. οικ. 2459/30-6-2021 διακήρυξη της Π.Ε. Άρτας, και  

2. το αριθμ. 3005/23-07-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας 

με το οποίο της διαβιβάστηκε η από 13-07-2021 μοναδική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

του κ. Μπανταλούκα Σωτηρίου εκπροσώπου της εταιρείας Σ. ΜΠΑΝΤΑΛΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., 

προέβη στον λεπτομερή έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών του άρθρου 2 της 

σχετικής διακήρυξης και διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλήθηκαν: α) τίτλοι ιδιοκτησίας, β) 

σχεδιαγράμματα κατόψεων - τομών, διάγραμμα κάλυψης από την πολεοδομία, καθώς και 

αντίγραφο της συστάσεως οριζόντιας ιδιοκτησίας, εφόσον υπάρχουν περισσότεροι του ενός 

ιδιοκτήτες, γ) φωτοαντίγραφο άδειας χρήσης αποθήκης ή Υπεύθυνη Δήλωση του 

Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι είναι νόμιμη η αλλαγή χρήσης από την ισχύουσα 

σε χρήση αποθήκης και θα προσκομίσει φωτοαντίγραφο άδειας χρήσης αποθήκης σε κάθε 

περίπτωση πριν την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, καθώς και θα ολοκληρώσει τις 

διαδικασίες της αλλαγής χρήσης με ευθύνη του και με δαπάνες του εντός δύο (2) μηνών από 

την υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης διότι από την οικοδομική άδεια δεν προκύπτει αν το 

προσφερόμενο ακίνητο διαθέτει χώρο με άδεια χρήσης αποθήκης. 

Επίσης στο από 01-10-2012 ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης προκύπτει ότι 

η εταιρεία Σ. ΜΠΑΝΤΑΛΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. είναι μισθώτρια του ακινήτου που προσφέρει, ενώ 

μισθωτής του ακινήτου είναι η εταιρεία Σ. ΜΠΑΝΤΑΛΟΥΚΑΣ ΑΒΕ με εκπρόσωπο τον κ. 

Μπανταλούκα Μάξιμο.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω και εφόσον δεν έχουν προσκομιστεί τα ουσιώδη οριζόμενα 

δικαιολογητικά από το άρθρο 2 της σχετικής διακήρυξης, η προσφορά κρίνεται ως 

απαράδεκτη. 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 

……………………………………………………………………………………………….……. ….». 

ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π
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8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, επαναληπτικής δημόσιας μειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 242/96, για τη μίσθωση χώρων αποθήκευσης τροφίμων & 
ειδών βασικής υλικής συνδρομής της Πράξης  "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018 -2019" - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 5029822 η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020», για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την 
υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής του μισθίου, με  δυνατότητα παράτασης 
της μίσθωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 242/1996 

χωρίς τροποποίηση των εγκεκριμένων με την αριθμ. 17/929/11-06-2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, όρων της αρχικής διακήρυξης, δεδομένου ότι, στο πλαίσιο της 
διενεργηθείσας βάσει της αριθμ. οικ. 2459/30-06-2021 διακήρυξης της Π.Ε. Άρτας, 
δημοπρασίας, κατατέθηκε μία (1) αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία κρίθηκε ως 
απαράδεκτη, βάσει της από 31-08-2021 έκθεσης της Επιτροπής Καταλληλότητας ακινήτων 
(ανωτέρω υπό στ.7) επειδή δεν προσκομίσθηκαν τα ουσιώδη οριζόμενα δικαιολογητικά από το 
άρθρο 2 της σχετικής διακήρυξης. 

Επισημαίνεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη για το μίσθωμα, το ύψος της οποίας θα 
προσδιορισθεί από την κατακυρωτική απόφαση, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ. 071 – 
ΚΑΕ:9459.14.000.01 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας, 
σύμφωνα με τις με α/α: 306 & αριθμ. πρωτ.: οικ. 170/18-01-2021 (ΑΔΑ:60Ε97Λ9-78Ο) και α/α: 
904 & αριθμ. πρωτ.: οικ. 945/18-03-2021 (ΑΔΑ:Ψ7Η97Λ9-ΞΒΟ) αποφάσεις ανάληψης 
υποχρέωσης, οι οποίες  καταχωρήθηκαν αντίστοιχα, με α/α 302 και 907 στο βιβλίο εγκρίσεων 
και εντολών της 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) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π
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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. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1563/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 38ο 

Έγκριση 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 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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, 4/9/02-04-2021, 9/25/29-06-2021 και 11/31/12-08-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 
2ης, 3ης και 4ης 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. 4476/23-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2182/23-09-2021 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…..Έχοντας υπόψη: …… 

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.4782/2021,4987/2021 έγγραφα 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) ….» 

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 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

1 072 3199.01 29,00 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ 

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΧΡΗΣΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

2 072 3199.01 165,00 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ 

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΧΡΗΣΗ 

ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π
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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. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1564/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 39ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων από διακλάδωση προς Ανατολικό 
Ζαγόρι έως κόμβο Ζαγορίου – Εγνατίας Οδού», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 
31-12-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), 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 
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διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 13696/27-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2210/27-09-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…5.  ΣΥΜΒΑΣΗ 

 Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου, και του κ. Θεόδωρου Τσουμάνη, υπεγράφη 

στις 03-04-2020 η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου για ποσό 678.724,08 € (εκ του οποίου 

499.667,95 € για εργασίες, 89.940,23 € για Γ.Ε. και Ο.Ε., 88.441,23 € για απρόβλεπτες  δαπάνες, 674,67 € για 

αναθεώρηση  εργασιών) πλέον 162.893,77 € για Φ.Π.Α..      

 6.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

 Σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε κατά την υπογραφή της 

σύμβασης σε δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, συνεπώς λήγει στις 03-10-

2021. 

 7.  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ 

 Με την αρ. πρωτ. 180820/16977/16-12-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου 

εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., ενώ εκκρεμεί η 

σύνταξη του 2ου Α.Π.Ε. για το κλείσιμο του έργου.  

 8.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΠΟΥ  ΕΧΟΥΝ  ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ  ΜΕΧΡΙ  ΣΗΜΕΡΑ 

 Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το σύνολο των εργασιών που αφορούσαν στις ομάδες των χωματουργικών, 

τεχνικών, οδοστρωσίας και ασφαλτικών και εκκρεμεί η ολοκλήρωση των εργασιών που αφορούν τη σήμανση 

και ασφάλεια της οδού που προβλέπονταν στη μελέτη.   

 9.  ΕΙΔΙΚΑ 

 Με το από 03-09-2021 αίτημά του προς την υπηρεσία, ο ανάδοχος αιτείται την παράταση των εργασιών έως 

τις 31-12-2021 για την ολοκλήρωση των εργασιών και το κλείσιμο του έργου (σύνταξη και έγκριση 2ου 

Α.Π.Ε., ολοκλήρωση επιμετρήσεων κλπ.). 

 Η υπηρεσία μας αναγνωρίζοντας το βάσιμο των ανωτέρω λόγων και λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι οι ανωτέρω 

λόγοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, εισηγείται την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας 

περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι τις 31-12-2021 μετά της νομίμου αναθεωρήσεως …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων από διακλάδωση προς Ανατολικό Ζαγόρι έως κόμβο 
Ζαγορίου – Εγνατίας Οδού», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-12-2021, με δικαίωμα 
αναθεώρησης. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1565/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου 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 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 06-08-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων», προϋπολογισμού € 100.000,00 με 
ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 14/747/13-05-2021 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 
E.O. Ιωαννίνων – Τρικάλων», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 7003/12-05-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 62132/6998/12-05-2021 
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. 9771.01.054.01 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, σύμφωνα 
με την με α/α 679 και αρ. πρωτ. 19701/1792/12-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΕΜΠ7Λ9-5Φ4) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 703 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 αριθμ. 24/1345/27-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 10-08-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 06-08-2021 
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. 181842 για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – 
Τρικάλων», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 
071. 9771.01.054.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. 
έτους 2021, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική 
επιχείρηση «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», με ποσό προσφοράς 37.096,78 € χωρίς 
ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 54,00%.   

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 14911/28-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
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πρωτ. 2228/28-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
διαβιβάζει συνημμένα το από 27-09-2021 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 στην εργοληπτική επιχείρηση «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», με ποσό προσφοράς 37.096,78 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 
54,00%.   

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του στη σχετική αριθμ. 14/747/13-05-2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, όπου είχε επισημάνει τα 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 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 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 27-09-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 06-08-2021 
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. 181842 για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – 
Τρικάλων», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 
071. 9771.01.054.01 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 στην εργοληπτική επιχείρηση «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», με ποσό προσφοράς 37.096,78 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 
54,00%.   

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 181842, που διενεργήθηκε στις 06-08-2021, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. 
Ιωαννίνων – Τρικάλων», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.054.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων 
οικ. έτους 2021,  

στον οριστικό ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», με 
ποσό προσφοράς 37.096,78 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 54,00% σύμφωνα με το 
από 10-08-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 
24/1345/27-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 27-09-
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 «ΝΤΑΦΛΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη 
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Ηπείρου, στο ποσό των 37.096,78 € χωρίς Φ.Π.Α. και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.054.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 679 και αρ. πρωτ. 19701/1792/12-02-
2021 (ΑΔΑ: 9ΕΜΠ7Λ9-5Φ4) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 
703 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     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 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

2 ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  

 

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο 

«ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» 

του έργου: 

 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ»  

προϋπολογισμού 100.000,00 € (με ΦΠΑ) 

 

Οι υπογράφοντες: 

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

2. Λαμπρινή Βάββα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Η, τακτικό μέλος  

3. Αγνή Κερομύτη, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Η., τακτικό μέλος  

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

14/747/13-05-2021 (ΑΔΑ. Ψ0ΩΛ7Λ9-ΗΤΑ) απόφαση  της  Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας υπόψη: 

1. Την με αριθ. 24/1345/27-08-2021 (ΑΔΑ: ΩΘ107Λ9-6ΤΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 10-08-2021 1ο πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του από 06-08-2021 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

2. Το από 08-09-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Η. με το οποίο κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες η 

ανωτέρω εγκριτική απόφαση της Ο.Ε. 

3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 143657/14540/20-09-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ιωαννίνων 

με το οποίο κλήθηκε, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», ο προσωρινός ανάδοχος να 

υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης. 

4. Τα από 24-09-2021 ηλεκτρονικά υποβληθέντα δικαιολογητικά μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας». 

5. Τα από 24-09-2021 δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο στο πρωτόκολλο 

της Υπηρεσία σε πρωτότυπη μορφή (αριθμ. πρωτ. 147589/14911-24-09-2021). 

συνήλθαμε στις 27-09-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε 

στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της σύμβασης.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε τη νόμιμη και εμπρόθεσμη υποβολή των 

δικαιολογητικών, προέβη στον έλεγχό τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 της Διακήρυξης και την 

ισχύουσα νομοθεσία, έχοντας υπόψη και την παράγραφο 23.2 της διακήρυξης σύμφωνα με την οποία «το 

δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 

της παρούσας κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, 

σύμφωνα με το άρθρο 4.2. (α έως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2. (ε) 

της παρούσας».  
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταλήγει πως:  

iv) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ είναι αληθή 

v) από τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν αποδεικνύονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης,  

vi) τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως  

Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ» προϋπολογισμού 100.000,00 € (με 

ΦΠΑ) στην εργοληπτική επιχείρηση «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» με ποσό προσφοράς 

37.096,78 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 54,00%. 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως 

κατωτέρω. 

Ιωάννινα,  27 Σεπτεμβρίου 2021 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η πρόεδρος Τα μέλη 

 

Μαρία Τσέτσου 

 

Λαμπρινή Βάββα  

  

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. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1566/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στην επαρχιακή οδό Δομολεσά – Λάλιζα σε 
αντικατάσταση καταστραφείσας παλαιάς από θεομηνία», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Το Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
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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. 13178/27-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2211/28-09-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«…. 5.  ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου, και του κ. Παναγιώτη 

Παπαδημητρίου, νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», υπεγράφη στις 16-01-2020 η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου για ποσό 236.411,42€ 

(εκ του οποίου 174.194,53€  για εργασίες, 31.355,02€ για Γ.Ε. και Ο.Ε., 30.832,43€ για απρόβλεπτες  δαπάνες, 

29,44€ για αναθεώρηση  εργασιών) πλέον 56.738,74€ για Φ.Π.Α.. 6.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύμφωνα με το άρθρο 2.4 

της Ε.Σ.Υ. η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε κατά την υπογραφή της σύμβασης σε δέκα 

(10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, συνεπώς λήγει στις 16-11-2020. Με την αρ. 

28/1885/06-11-2020 (ΑΔΑ: Ω89Θ7Λ9-1ΛΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 

εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την 30η Σεπτεμβρίου 2021. 7.  

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ Με την αρ. πρωτ. 180809/16974π.ε./11-02-2021 εγκρίθηκε από τη Δ/νση 

Τεχνικών Έργων ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου. 8.  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΠΟΥ  ΕΧΟΥΝ  ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ  ΜΕΧΡΙ  ΣΗΜΕΡΑ Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι βαθιές 

θεμελιώσεις των τριών βάθρων της γέφυρας (φρεατοπάσσαλοι και πασσαλόδεσμοι) και ολοκληρώνεται η 

κατασκευή των κορμών των τριών βάθρων προκειμένου να εκκινήσει η ανάρτηση του μεταλλικού μέρους του 

σύμμικτου φορέα του καταστρώματος της γέφυρας. 9.  ΕΙΔΙΚΑ Με το από 25-08-2021 αίτημά του προς την 

υπηρεσία, ο ανάδοχος αιτείται την παράταση των εργασιών έως τις 31-12-2021 επικαλούμενος καθυστερήσεις 

στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος τους παρακάτω λόγους: «…Επειδή κατά τους χειμερινούς μήνες (έως 

τέλος Μαΐου περίπου) ήταν αδύνατη η προσέγγιση στη θέση του έργου λόγω του υψηλού υδροφόρου ορίζοντα, 

Επειδή υπήρχε δυσκολία στην προμήθεια υλικών (εργοστάσια σε υπολειτουργία) Επειδή το προσωπικό των 

εργοταξίων λειτουργούσε με περιορισμένο προσωπικό λόγω Covid – 19…». Η υπηρεσία μας αναγνωρίζοντας το 

βάσιμο των ανωτέρω λόγων και λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα 

του αναδόχου εισηγείται την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι 

τις 31-12-2021 μετά της νομίμου αναθεωρήσεως.… .». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στην επαρχιακή οδό Δομολεσά – Λάλιζα σε αντικατάσταση 
καταστραφείσας παλαιάς από θεομηνία», αναδόχου εταιρείας «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», 
μέχρι την 31-12-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1567/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου 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 «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και προστασία ιδιοκτησιών στα όρια 
της Ηλιόκαλης», αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 10-12-2021. 

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 Το Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} 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. 11256/27-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2230/28-09-
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 10-02-2021  για ποσό   55.338,28€ χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης 

του έργου ορίστηκε σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες  με λήξη την   10-06-2021 και με την υπ’ 

αριθ. 15/779/24-05-2021  (ΑΔΑ:  ΨΝ517Λ9-0ΒΚ) απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου, εγκρίθηκε  η 1η  παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την   10-08-2021. 7. Με την 

από  20-07-2021  αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, 

μέχρι την  10-12-2021 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης 

προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 10-12-2021, 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 10-12-2021  θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου 

της εργολαβίας, το οποίο δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί.  Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 90,00% των 

εργασιών του έργου και απαιτείται επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση των υπολειπομένων, που αφορούν 

την ασφαλτόστρωσης του τμήματος της οδού, αφού δεν κατέστη δυνατό να γίνει λόγω των εργασιών 

αποκατάστασης του δικτύου νερού που γίνεται με μέριμνα του Δήμου Ιωαννιτών. καθώς και την σύνταξη 

Α.Π.Ε. και το κλείσιμο του φακέλου της εργολαβίας.  Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της 

προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο λήγει την 10-08-2021  μέχρι την 10-12-2021, 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 «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και προστασία ιδιοκτησιών στα όρια της Ηλιόκαλης», 
αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 10-12-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π
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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. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1568/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου 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 – απομάκρυνση ογκόλιθων στην περιοχή του Δήμου Κόνιτσας προς 
αποφυγή ατυχημάτων και πλημμυρών (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 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 14974/28-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2220/28-09-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη: 

1. Ότι, απαιτείται άμεσα  καθαρισμός ογκόλιθων στην περιοχή του δήμου Κόνιτσας, που προκλήθηκαν είτε 

από πτώση βράχων είτε σαν φερτά υλικά στις κοίτες ποταμών και που πρέπει άμεσα να απομακρυνθούν προς 

αποφυγή ατυχημάτων και πλημμυρών .  

2. Την  με  αριθμ. : 147832/12070/27-09--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 – απομάκρυνση ογκόλιθων στην περιοχή του Δήμου Κόνιτσας 

προς αποφυγή ατυχημάτων και πλημμυρών (παροχή υπηρεσιών)»   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Καθαρισμός – απομάκρυνση 

ογκόλιθων στην περιοχή του Δήμου Κόνιτσας προς αποφυγή ατυχημάτων και πλημμυρών (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 – απομάκρυνση ογκόλιθων στην 
περιοχή του Δήμου Κόνιτσας προς αποφυγή ατυχημάτων και πλημμυρών (παροχή υπηρεσιών)», βάσει 
της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου, επειδή απαιτείται άμεσα o καθαρισμός ογκόλιθων που προκλήθηκαν είτε από πτώση βράχων, 
είτε σαν φερτά υλικά στις κοίτες ποταμών, στην περιοχή του Δήμου Κόνιτσας, καθώς και η άμεση 
απομάκρυνσή τους  προς αποφυγή ατυχημάτων και πλημμυρών. 

 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, επισημαίνοντας επίσης ότι 
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1570/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν 
οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

Έγκριση του από 28-09-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άμεση  αντιμετώπιση κατολίσθησης και αποκατάστασης καθιζήσεων σε τμήμα του 
επαρχιακού δικτύου προς Φράγμα Πηγών Αώου», προϋπολογισμού 52.080,00 € 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).  

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

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

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

5. Την αριθμ. 23/1335/11-08-2021 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 Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου: «Άμεση αντιμετώπιση κατολίσθησης και 
αποκατάστασης καθιζήσεων σε τμήμα του  επαρχιακού δικτύου προς Φράγμα Πηγών Αώου», 
προϋπολογισμού € 52.080,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 116927/11948/10-08-2021 απόφαση 
έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση 
της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της 
κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα 
που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται 
στην αρ. πρωτ. 11641/27-07-2021 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 των Δ/νσεων Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω 
Επιτροπής. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 14059/28-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2217/28-
09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα 
για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου 
του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό 
φορέα ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΡΑΠΤΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ, με ποσοστό έκπτωσης 10,00%, συνολικό ποσό προ 
Φ.Π.Α. 37.800,00 €. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, όπως και στη σχετική αριθμ. 23/1335/11-08-2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 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. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 28-09-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, 
που διενεργήθηκε στις 02-09-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 
παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 125435/12828/30-08-2021 Πρόσκλησης και λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 23/1335/11-08-2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση 
κατολίσθησης και αποκατάστασης καθιζήσεων σε τμήμα του  επαρχιακού δικτύου προς Φράγμα 
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Πηγών Αώου», προϋπολογισμού € 52.080,00 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) «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΠΤΗΣ 
του ΑΓΓΕΛΟΥ», β) «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΑΡΚΟΥ» και γ) «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΖΟΒΑΡΑΣ», 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 αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς εκάστου 
υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.  

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του 
οικονομικού φορέα «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΠΤΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ» 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 «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΠΤΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ», με ποσοστό έκπτωσης 
10,00% και συνολικό ποσό 37.800,00 € προ Φ.Π.Α. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση 
υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση κατολίσθησης και αποκατάστασης καθιζήσεων 
σε τμήμα του  επαρχιακού δικτύου προς Φράγμα Πηγών Αώου», προϋπολογισμού € 52.080,00 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 «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΠΤΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ», με ποσοστό έκπτωσης 
10,00% και ποσό 37.800,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και  

 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΡΑΠΤΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στο ποσό των 37.800,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.), και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο  «Συντήρηση – 
αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π



-137- 
 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

Διαγωνιστικής διαδικασίας με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, κατ’ εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, για την σύναψη Δημοσίων 

Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με ενιαίο 

ποσοστό έκπτωσης– άρθρο 125 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των 

εργασιών του Υποέργου «Άμεση αντιμετώπιση κατολίσθησης και αποκατάστασης 

καθιζήσεων σε τμήμα του επαρχιακού δικτύου προς Φράγμα Πηγών Αώου.», 

προϋπολογισμού 52.080,00€ με ΦΠΑ. 

 
   Στα Ιωάννινα, την 2 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ οι 

υπογράφοντες: 

1. Ιωάννης Μάμαλης, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως πρόεδρος 

2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος 

3. Κωνσταντίνος Μπότης, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος 

 

που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του ως άνω έργου και 

σύμφωνα με: 

- Tην αριθ. 35/2210/22-12-2020 (ΑΔΑ:ΩΟΚΗ7Λ9-ΞΥΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου περί συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμών 

- Την υπ. αριθ. 115708/9796/30-07-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί εγκρίσεως 

διάθεσης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001. 

- Την υπ. αριθ. 23/1335/11-08-2021 (ΑΔΑ:9ΒΕΧ7Λ9-ΡΝΞ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, έγκρισης προσφυγής σε διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016 για την 

εκτέλεση του έργου «Άμεση αντιμετώπιση κατολίσθησης και αποκατάστασης καθιζήσεων 

σε τμήμα του επαρχιακού δικτύου προς Φράγμα Πηγών Αώου», και συγκρότηση της 

Επιτροπής Διενέργειας. 

- Το με Αρ. Πρωτ. 125435/12828/30.08.2021 έγγραφο με θέμα Πρόσκληση σε διαδικασία 

διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το αριθ. 32 παρ 2γ του Ν.4412/2016 
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Συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε..Π.Ε.Ι. προκειμένου να διενεργήσουμε τον 

διαγωνισμό αυτό. 

Ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν παρουσιάστηκε κανένας οικονομικός φορέας. 

Μετά το πέρας που τάχθηκε από την Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη 

διαδικασία του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν4412/2016 ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών ο 

Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών. 

Κατόπιν επικοινωνίας με το πρωτόκολλο της Διεύθυνσης διαπιστώθηκε ότι κατέθεσαν 
εμπρόθεσμα προσφορά σε αυτό (3) τρείς οικονομικοί φορείς (133472/13526, 133474/13527, 
133475/13528/02-09-2021) 

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα 

καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε  

από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε  η επωνυμία του 

οικονομικού φορέα, ο  εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις 

συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα οποία 

αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους και μονογράφησαν. 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής 

τους  στο πρακτικό (πίνακας 1) των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολούθησε σε ανοικτή 

συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον 

Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων 

τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως κάτωθι πρακτικό (πίνακας 1). 

ΠΙΝΑΚΑΣ (1) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

Σειρά 

κατάταξης 

προσέλευσης 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 

προσφοράς 

κατάταξης 

(μειοδοσίας) 

Ποσό 

προσφοράς 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Έκπτωση 

(%) 

1 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΠΤΗΣ του 

ΑΓΓΕΛΟΥ 

1η 38.640,00€ 8,00% 

2               ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΑΡΚΟΥ 2η 39.900,00€ 5,00% 

3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΖΟΒΑΡΑΣ 3η 40.320,01€ 4,00% 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής 

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

και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με τις αναγκαίες 

διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και 

στρογγυλοποιήσεων.  
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Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον κατωτέρω 

πίνακα (2) κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά). 

ΠΙΝΑΚΑΣ (2) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Σειρά 

κατάταξης 

μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 

προσφοράς 

(υποβολής) 

Ποσό 

προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

Έκπτωση 

Με.Εκπ. 

% 

1ος ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΠΤΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ 1η 38.640,00€ 8,00% 

2ος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΑΡΚΟΥ 2η 39.900,00€ 5,00% 

3ος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΖΟΒΑΡΑΣ 3η 40.320,01€ 4,00% 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως: 

- της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, 

αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) 

- ΤΕΥΔ, των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση τους. 

Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια εφαρμογής 
των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ’ εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, μετά 
την υπ’αρ. Αρ. Πρωτ: 133472/13526, 133474/13527, 133475/13528/02-09-2021 πρόσκληση 
της Ε.Δ. για υποβολή νέας βελτιωμένης προσφοράς, ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας (αυτός 
με την μικρότερη προσφορά - μεγαλύτερη προσφερόμενη έκπτωση) βελτίωσε την 
προσφερόμενη έκπτωση του από το 8% σε 10% υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική 
προσφορά με την υπ’αρ. (135185/13718/06.09.2021) αίτησή του, ενώ οι υπόλοιποι δύο φορείς 
δεν ανταποκρίθηκαν. 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον 

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

ΠΙΝΑΚΑΣ (3) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Σειρά 

κατάταξης 

μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 

προσφοράς 

(υποβολής) 

Ποσό 

προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

Έκπτωση 

Με.Εκπ. 

% 

1ος ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΠΤΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ 1η 37.800,00€ 10,00% 

2ος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΑΡΚΟΥ 2η 39.900,00€ 5,00% 

3ος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΖΟΒΑΡΑΣ 3η 40.320,01€ 4,00% 
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Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα 
«ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΠΤΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ», με ποσοστό έκπτωσης Εεν.: 10,00%, συνολικό ποσό 
προ Φ.Π.Α: 37.800,00€ και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.  

Ο παραπάνω προσωρινός μειοδότης υπέβαλε τα δικαιολογητικά (αρ.πρωτ. 138933/14059/10-
09-2021), σε συνέχεια του (αρ.πρωτ. 135185/13718/08-09-2021) εγγράφου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 
για υποβολή δικαιολογητικών προς έλεγχο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία 
κατακύρωσης της σύμβασης υλοποίησης του έργου του ως άνω θέματος. 

Η Επιτροπή βρισκόμενη σε απαρτία στις 28.09.2021 προχώρησε στη μονογραφή των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών και ύστερα από τον έλεγχό τους διαπίστωσε: 

 Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα. 

 Συνολικά τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους 
της πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32, 
παρ.2γ του Ν.4412/2016 και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Δ εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού 
και την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΠΤΗΣ του 
ΑΓΓΕΛΟΥ», με ποσοστό έκπτωσης 10,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: 37.800,00€ και 
εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.  

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό. 
 

Ιωάννινα 28.09.2021 

Η  Επιτροπή Διαγωνισμού 

Ο Πρόεδρος 

 

Ιωάννης Μάμαλης 

Τα μέλη 

 

 

Κωνσταντίνος Γκεσούλης  

 

 

Κωνσταντίνος Μπότης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1571/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή πεζοδρομίου κατά μήκος της επαρχιακής οδού στα όρια της Δ.Δ. 
Μπάφρας», αναδόχου «Α. ΚΡΙΚΩΝΗ-Α. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.», μέχρι την 30-11-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12651/27-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2226/28-09-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 
«…. 5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου 

υπογράφηκε την  27-01-2020  για ποσό   33.000,00€  χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης 

του έργου ορίστηκε σε είναι τριακόσιες  (300) ημερολογιακές ημέρες και  έληγε την  22-11-2020 με την  υπ’ 

αριθ. 30/1996/19-11-2020  (ΑΔΑ: ΩΙ387Λ9-ΞΛ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου, εγκρίθηκε  η  1η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 30-05-2021 και με την  υπ’ 

αριθ.  16/860/27-05-2021 (ΑΔΑ:  ΩΥ9Υ7Λ9-Υ2Ξ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου, εγκρίθηκε  η  2η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 15-09-2021. 7. Με την από   

13-08-2021  αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι 

την  30-11-2021 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης του έργου μέχρι την 30-11-2021 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  30-11-2021  θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της 

εργολαβίας. Απαιτείται παράταση προθεσμίας προκείμενου να  ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των φωτιστικών 

παραπλεύρως της οδού και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του κλεισίματος του φακέλου της εργολαβίας.  

Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί το 95,00% των εργασιών του έργου. Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση 

παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο έληξε την 15-09-2021 μέχρι την  30-11-2021 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 την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Κατασκευή πεζοδρομίου κατά μήκος της επαρχιακής οδού στα όρια της Δ.Δ. Μπάφρας», αναδόχου «Α. 
ΚΡΙΚΩΝΗ-Α. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.», μέχρι την 30-11-2021, 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.». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1572/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Λίππα - Κάτω Λίππα» αναδόχου Δημητρίου 
Τσομπίκου Ε.Δ.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 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 13296/27-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2227/28-09-
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 28-05-2020  για ποσό 77.569,46€ χωρίς το Φ.Π.Α.6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του 

έργου ορίστηκε σε τριακόσιες ημέρες (300) και λήγει στις 24-03-2021 και με την υπ’ αριθ. 9/434/22-03-2021 

(ΑΔΑ: ΨΡΨΔ7Λ9-Μ6Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 1η  

παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την  30-08-2021. 7. Με την από  30-08-2021 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, το οποίο δεν 

κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί. Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 90,00% των εργασιών του έργου και 

απαιτείται επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση των υπολειπομένων εργασιών, που αφορούν κυρίως την 

διάστρωση και συμπύκνωση νέου ασφαλτοτάπητα στα τμήματα της οδού που είχαν αποκατασταθεί, καθώς 

κρίθηκε απαραίτητο από την Υπηρεσία να παρατηρηθεί η συμπεριφορά των επιχωμάτων αφού πρόκειται για 

περιοχή με έντονα φαινόμενα κατολίσθησης και ερπυσμού του εδάφους, καθώς και την σύνταξη Α.Π.Ε. και 

το κλείσιμο του φακέλου της εργολαβίας.  Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας 

περαιώσεως του έργου, το οποίο έληξε   την 30-08-2021 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 Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Λίππα - Κάτω Λίππα» αναδόχου Δημητρίου Τσομπίκου Ε.Δ.Ε., 
μέχρι την 30-12-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π
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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. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1573/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου 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 
«Εξυγίανση – στράγγιση και αποκατάσταση οδοστρώματος, καθώς και αποκατάστασης 
πρανών επί του επαρχιακού δικτύου προς Βαθύπεδο (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 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 14732/28-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2231/28-09-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ.    144536/11822   από   21-09-2021 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: «Εξυγίανση – στράγγιση και αποκατάσταση οδοστρώματος, καθώς και 

αποκατάστασης πρανών επί του επαρχιακού δικτύου προς Βαθύπεδο    (παροχή υπηρεσιών)».  

8. Την από  28-09-2021 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 καθιζήσεων 

λόγω ύπαρξης υπόγειων νερών στο οδικό δίκτυο προς Βαθύπεδο. Θα γίνει εξυγίανση του εδάφους σε βάθος 

και πλήρωση με υλικό στράγγισης της περιοχής, το οποίο θα συμπυκνωθεί και θα ακολουθήσουν οι στρώσεις 

οδοστρωσίας.  Επίσης θα γίνει άρση καταπτώσεων, διαμόρφωση των πρανών και διευθέτηση των ομβρίων. 

Σκοπός είναι η διαχείριση των επιφανειακών και υπόγειων νερών, προκειμένου να αποκατασταθούν τα 

προβλήματα του οδικού δικτύου.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εξυγίανση – στράγγιση και 

αποκατάσταση οδοστρώματος, καθώς και αποκατάστασης πρανών επί του επαρχιακού δικτύου προς Βαθύπεδο   

(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 «Εξυγίανση – στράγγιση και αποκατάσταση 
οδοστρώματος, καθώς και αποκατάστασης πρανών επί του επαρχιακού δικτύου προς Βαθύπεδο 
(παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 28-09-2021 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 καθιζήσεων, λόγω ύπαρξης υπόγειων νερών στο οδικό δίκτυο προς 
Βαθύπεδο, και συγκεκριμένα εξυγίανση του εδάφους σε βάθος και πλήρωση με υλικό στράγγισης της 
περιοχής, το οποίο θα συμπυκνωθεί και θα ακολουθήσουν οι στρώσεις οδοστρωσίας, καθώς επίσης άρση 
καταπτώσεων, διαμόρφωση των πρανών και διευθέτηση των ομβρίων με σκοπό τη διαχείριση των 
επιφανειακών και υπόγειων νερών, προκειμένου να αποκατασταθούν τα προβλήματα του οδικού δικτύου.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1577/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου 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 

Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδαστή 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).  

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 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, 4/9/02-04-2021, 9/25/29-06-2021 και 11/31/12-08-2021 αποφάσεις 
περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10014/28-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2213/28-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: «… Σας  γνωρίζουμε  ότι,  ο ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑΣ  Ιωάννης  του Κων/νου, 

σπουδαστής     του  Τμήματος  Τεχνολόγων  Γεωπόνων ( Φυτικής  Παραγωγής )  του ΤΕΙ  Ηπείρου   

κατέθεσε  στην  υπηρεσία μας   την  27- 09 - 2021  αίτηση  με  την  οποία  ζητάει   να  πραγματοποιήσει  

την  πρακτική του   άσκηση   το  χρονικό  διάστημα  από 01 –10– 2021 έως  31–03 -2022 για την  

απόκτηση  του πτυχίου της. Ο ενδιαφερόμενος  θα  προσκομίσει  την  βεβαίωση σπουδών από το ΤΕΙ  

Ηπείρου  με την  έναρξη της πρακτικής  του  άσκησης.  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 ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑ Ιωάννη του Κων/νου, σπουδαστή του 
Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φυτικής Παραγωγής) του ΤΕΙ Ηπείρου για το χρονικό 
διάστημα από 01-10-2021 μέχρι 31-03-2022 για την απόκτηση του πτυχίου του. 

Η δαπάνη για την αμοιβή του ανωτέρω σπουδαστή, για το χρονικό διάστημα από 01-10-2021 
μέχρι 31-03-2022, 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 Οκτώβριος, Νοέμβριος,  Δεκέμβριος) 

ΕΤΟΣ   2022 

(μήνες Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος) 

     0385    176, 08   Χ    3 μήνες          =  528,24 176, 08   Χ    3 μήνες          =  528,24 

     0291   10, 11    Χ  3 μήνες             =  30,33 10, 11    Χ  3 μήνες             =  30,33 

  ΣΥΝΟΛΟ   186, 19  Χ 3                         = 558,57 186, 19  Χ 3                        = 558,57 
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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 € 558,57 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. 451/42/04-01-
2021 και α/α 26 και αρ. πρωτ. 457/47/04-01-2021 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες 
καταχωρήθηκαν με α/α 21 και 26 αντίστοιχα στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1578/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου 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 27-09-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-09-2021 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – προστασία πρανών υδατορεμάτων ΠΕ  Άρτας για το έτος 
2021», 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 
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Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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

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

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

5. Την αριθμ. 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, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του. 

6. Την με α/α 924 και αρ. πρωτ. 965/18-03-2021 (ΑΔΑ:Ω89Ζ7Λ9-ΟΑΝ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, ποσού € 200.000,00 για την πληρωμή του έργου «Καθαρισμός – προστασία 
πρανών υδατορεμάτων ΠΕ  Άρτας για το έτος 2021», σε βάρος των πιστώσεων του 
Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9779.01.034.01 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 928 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

7. Την αριθμ. 23/1311/11-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: 

Α. Καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – προστασία πρανών 
υδατορεμάτων ΠΕ  Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ, με 
τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 2081/04-08-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 747/04-08-2021 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 071.9779.01.034.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας 
οικ. έτους 2021, βάσει της με α/α 924 και αρ. πρωτ. 965/18-03-2021 (ΑΔΑ:Ω89Ζ7Λ9-ΟΑΝ) 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 928 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. 2749/28-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2219/28-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
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προς έγκριση, το από 27-09-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 27-09-2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΦΕΛΕΚΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα πέντε και δέκα οκτώ 
εκατοστά επί τοις εκατό (55,18 %) στις τιμές του Τιμολογίου μελέτης και προσφερόμενο 
ποσό 62.850,47 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 72.284,14 € χωρίς ΦΠΑ και 
89.632,33 € με ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 27-09-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-09-2021 
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. 183027 για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – προστασία πρανών υδατορεμάτων ΠΕ  
Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων 
του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9779.01.034.01 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 ο 
Οικονομικός Φορέας «ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 
πενήντα πέντε και δέκα οκτώ εκατοστά επί τοις εκατό (55,18 %) στις τιμές του Τιμολογίου 
μελέτης και προσφερόμενο ποσό 62.850,47 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 
72.284,14 € χωρίς ΦΠΑ και 89.632,33 € με ΦΠΑ. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  ( Ε Δ )  

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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για 

την κατασκευή του έργου «Καθαρισμός – προστασία πρανών υδατορεμάτων ΠΕ Άρτας 

για το έτος 2021». 

Στην Άρτα σήμερα της 27.09.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 

221 του Ν 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 23/1311/11.08.2021 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και 

αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού που έλαβε τον υπ’αριθ. 183027 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος, 

2. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος, και 

3. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Μηχανικός Δομικών Έργων, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 

23η.09.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1000 πμ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

των προσφορών η 27.09.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1000 πμ. 

Στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν σφραγισμένες προσφορές από τους παρακάτω 

συμμετέχοντες: 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντα 
Χρόνος υποβολής 

προσφοράς 

1 ΓΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 21/09/2021 22:11:02 

2 ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 22/09/2021 09:55:31 

3 
Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 

22/09/2021 15:59:56 

4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 22/09/2021 21:57:03 

5 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 22/09/2021 23:08:32 

6 
ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ Δ.Τ. 

Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε. 

22/09/2021 23:39:44 

7 ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 23/09/2021 08:34:30 

8 ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 23/09/2021 09:36:08 

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 

ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π



-154- 
 

ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας και κοινοποιήθηκε δια μέσου της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του Συστήματος σε όλους τους προσφέροντες. 

Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των 

επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής 

σχετικού ψηφιακού αρχείου μέσα από το υποσύστημα. Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά 

τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις καταχωρήθηκαν στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α 
Α/Α 

καταθ. 
Επωνυμία προσφέροντα 

Ποσοστό 

(%) 

Προσφερόμενο 

ποσό 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 229074 ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 55,18 72.284,14 

2 228722 ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 53,55 74.916,94 

3 229196 ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ Δ.Τ. 

Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε. 
52,00 77.419,36 

4 229065 ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 51,82 77.715,86 

5 229194 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 48,90 82.424,17 

6 227305 ΓΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 41,37 94.568,28 

7 229152 Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 
36,00 103.225,81 

8 229084 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 
33,18 107.768,01 

Ακολούθως η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» του άρθρου 24.2 της διακήρυξης κατά τη σειρά μειοδοσίας, 

αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και συγκεκριμένα: 

α) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και, 

β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας από 3.225,81 € 

ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή, ο οποίος ολοκληρώθηκε αυθημερόν Από τα 

παραπάνω προέκυψε ότι οι οικονομικοί φορείς «ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ Δ.Τ. 

Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.», «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», «ΓΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ» και «ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ» είχαν χρόνο ισχύος της 

εγγυητικής επιστολής μικρότερα από τον απαιτούμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

διακήρυξη, και για το λόγο αυτό απορρίπτονται από την περαιτέρω διαδικασία του 

διαγωνισμού. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού πραγματοποίησε τον απαραίτητο έλεγχο των εγγυητικών επιστολών 

βάσει του άρθρου 72, παρ.13 του Ν 4412/2016 και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους. 

Από την παραπάνω διαδικασία προκύπτει ο πίνακας που ακολουθεί: 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντα 
Ποσοστό 

(%) 

Προσφερόμενο 

ποσό 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Παρατηρήσεις 

1 ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 55,18 72.284,14 ΔΕΚΤΟΣ 

2 ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΥ 
53,55 74.916,94 ΔΕΚΤΟΣ 

3 ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 51,82 77.715,86 ΔΕΚΤΟΣ 

4 Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. 

ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 
36,00 103.225,81 ΔΕΚΤΟΣ 

5 ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ 

Δ.Τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε. 
52,00 77.419,36 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΣ 

6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ ΟΕ 
48,90 82.424,17 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΣ 
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7 ΓΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 41,37 94.568,28 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΣ 

8 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 
33,18 107.768,01 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΣ 

Μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται η 

εργοληπτική επιχείρηση «ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ». 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 πέντε και 

δέκα οκτώ εκατοστά επί τοις εκατό (55,18 %) στις τιμές του Τιμολογίου μελέτης και 

προσφερόμενο ποσό 62.850,47 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 72.284,14 € 

χωρίς ΦΠΑ και 89.632,33 € με ΦΠΑ. 

 

 Άρτα, 27.09.2021  

 Η Επιτροπή  

   

1. Ιωάννα Ζαρκάδα 2. Ιωάννης Τσιρώνης 3. Αλεξάνδρα Βέλιου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1579/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου 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 μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στην 
Αθήνα, από 29/9 έως 1/10/2021, προκειμένου να παρευρεθεί σε συνάντηση εργασίας στο  
Υπουργείο Παιδείας και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
(ΦΕΚ 145/Α΄/2016), καθώς και του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και 
εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με 
θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων … του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)» του Αν. 
Υπ. Οικονομικών. 

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 2/4/22-
02-2021, 4/9/02-04-2021, 9/25/29-06-2021 και 11/31/12-08-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 
2ης, 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 17985/28-09-2021 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 2222/28-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, 
στην Αθήνα, από 29/9 έως 1/10/2021, προκειμένου να παρευρεθεί σε συνάντηση εργασίας στο 
Υπουργείο Παιδείας και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

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

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο θέμα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή, στην πρώτη 
συνεδρίασή της, μετά τη λήψη της σχετικής αριθμ. πρωτ. 17985/28-09-2021 εισήγησης του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, δεδομένου ότι η προηγούμενη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 
17-09-2021. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στην Αθήνα από 29/9 
έως 1/10/2021, η οποία ήταν επιβεβλημένη, προκειμένου να παρευρεθεί σε συνάντηση εργασίας στο  
Υπουργείο Παιδείας, (με μέσο μετάβασης, Κρατικό Αυτοκίνητο ΚΗΙ 9208), καθώς και τη συνολική δαπάνη 
ποσού 312,00 € για την κάλυψη των εξόδων διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης αυτού και τη 
διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2021 (Ε.Φ. 072 - ΚΑΕ 0716). 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1580/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 16ο 

Έγκριση διενέργειας επαναληπτικής μειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας, με τροποποίηση 
των ουσιωδών όρων της αρχικής διακήρυξης, για τη μίσθωση χώρων ξηράς αποθήκευσης 
τροφίμων & ειδών βασικής υλικής συνδρομής και αποθήκευσης τροφίμων υπό ψύξη (1-4οC), που 
ταυτόχρονα θα χρησιμοποιούνται και ως σημείο διανομής τροφίμων στους δικαιούχους του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΤΕΒΑ 2014-2020 (μίσθωση κεντρικών αποθηκευτικών χώρων – 
Κεντρική Αποθήκη του Προγράμματος ΤΕΒΑ) της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/96 περί μισθώσεων, του Π.Δ. 34/95 περί εμπορικών μισθώσεων, τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 
διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

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

6. Την αριθμ. 9/489/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης διενέργειας 
μειοδοτικής δημοπρασίας και κατάρτισης των όρων της διακήρυξης, για τη μίσθωση αποθηκευτικών 
χώρων που θα χρησιμοποιηθούν ως Κεντρική Αποθήκη του δικαιούχου (Επικεφαλής Εταίρου) της 
Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Πρέβεζας και ειδικότερα χώρων ξηράς αποθήκευσης τροφίμων & ειδών 
βασικής υλικής συνδρομής και αποθήκευσης τροφίμων υπό ψύξη (1-4οC), που ταυτόχρονα θα 
χρησιμοποιούνται και ως σημείο διανομής τροφίμων στους δικαιούχους του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος ΤΕΒΑ 2014-2020 (μίσθωση κεντρικών αποθηκευτικών χώρων – Κεντρική Αποθήκη 
του Προγράμματος ΤΕΒΑ) της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για χρονικό διάστημα, από την 
υπογραφή της σύμβασης, έως την 31-12-2021, ήτοι μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του Φυσικού 
Αντικειμένου της Πράξης, με δυνατότητα παράτασης της μίσθωσης ανάλογα με την εκ νέου παράταση 
του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος 
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020». 

Η προκαλούμενη δαπάνη για το μίσθωμα, το ύψος της οποίας θα προσδιορισθεί από την 
κατακυρωτική απόφαση, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.14.000.01 του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας, βάσει της με α/α: 932 και 
αριθμ. πρωτ. 37877/1305/19-03-2021 (ΑΔΑ: 91ΘΘ7Λ9-Π59) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η 
οποία καταχωρήθηκε με α/α 936 στα βιβλία εγκρίσεων και εντολών της της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4515/28-09-2021 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2214/28-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η 
Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 

ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/96 «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας  για την εκμίσθωση, 

τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη  μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών 

πραγμάτων των Ν.Α.» (ΦΕΚ 179/Α/1996). 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 140/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/Α/2010), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αρ. πρωτ. 46892/1731/08.04.2021 (ΑΔΑ: 6ΧΣΠ7Λ9-ΝΔ9) διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού 

διαγωνισμού για τη μίσθωση χώρων ξηράς αποθήκευσης τροφίμων & ειδών βασικής υλικής συνδρομής 

και αποθήκευσης τροφίμων υπό ψύξη (1-4οC), που ταυτόχρονα θα χρησιμοποιούνται και ως σημείο 

διανομής τροφίμων στους δικαιούχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΤΕΒΑ 2014-2020 (μίσθωση 

κεντρικών αποθηκευτικών χώρων – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΒΑ)» της 

Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

5. Την υπ’ αριθ. 37877/1305/19.03.2021 (α/α 932) με (ΑΔΑ: 91ΘΘ7Λ9-Π59, ΑΔΑΜ: 21REQ008313682) 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (πολυετούς) με την οποία εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης συνολικού 

ποσού 86.586,74 ευρώ (43.293,37 € για διοικητικές δαπάνες και 43.293,37 € για συνοδευτικά μέτρα) σε 

βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικονομικού έτους 2021, με α/α καταχώρησης: 936 στο 

Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Περιφέρειας Ηπείρου-Π.Ε. Πρέβεζας (Ε.Φ. 02.04.071 - 

Κ.Α.Ε. 9459.14.000.01). 

6. Την από 15.05.2021 (κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία με αρ. πρωτ. 82828/122/09.06.2021 και 

πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 82987/2740/09.06.2021) Έκθεση Καταλληλότητας Ακινήτου που 
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προσφέρθηκε για αποθηκευτικός χώρος για τις ανάγκες του επιχειρησιακού προγράμματος ΤΕΒΑ 2014-

2020 της Π.Ε. Πρέβεζας. 

7. Το με αριθμ. 82987/2740/09.06.2021 έγγραφό μας, με το οποίο κοινοποιήθηκε η Έκθεση Καταλληλότητας 

Ακινήτου στην εταιρεία TRADE GROUP E.E.. 

8. Το με αριθμ. 93930/3039/28.06.2021 έγγραφο του Τμήματός μας προς την εταιρεία, με το οποίο της 

ζητείται  να απαντήσει αν έχει προβεί σε ενέργειες προκειμένου να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της 

Έκθεσης Καταλληλότητας Ακινήτου. 

9. Την από 06.07.2021 υπεύθυνη δήλωση του Μπήτα Χαράλαμπου, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας 

TRADE GROUP E.E., με την οποία δηλώνει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποδείξεις της Έκθεσης 

Καταλληλότητας Ακινήτου. 

10. Τα με αριθμ. 105343/3389/13.07.2021, 117217/3818/02.08.2021, 125645/4019/18.08.2021, 

129745/4096/26.08.2021 και 135800/4216/06.09.2021 έγγραφά μας. 

11. Το με αριθμ. 1757/21.09.2021 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Δ/νσης Δημ. Υγείας 

& Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Πρέβεζας «Περί μίσθωσης αποθηκευτικών χώρων Ε.Π.Ε.Β.Υ.Σ. (ΤΕΒΑ)». 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  

Την επανάληψη της μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης χώρων ξηράς αποθήκευσης τροφίμων & ειδών 

βασικής υλικής συνδρομής και αποθήκευσης τροφίμων υπό ψύξη (1-4οC), που ταυτόχρονα θα 

χρησιμοποιούνται και ως σημείο διανομής τροφίμων στους δικαιούχους του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος ΤΕΒΑ 2014-2020 (μίσθωση κεντρικών αποθηκευτικών χώρων – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΒΑ)» της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που προκηρύχθηκε με την αρ. 

πρωτ. 46892/1731/08.04.2021 (ΑΔΑ: 6ΧΣΠ7Λ9-ΝΔ9) διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, με 

τροποποίηση των ουσιωδών όρων της αρχικής διακήρυξης...». 

Στην ως άνω εισήγηση επισυνάπτεται η από 15-05-2021 έκθεση της Επιτροπής Καταλληλότητας 
ακινήτων, στην οποία αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

«…. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΤΗΡΙΩΝ 

ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π. E. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΘΗΚΕ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΒΑ 2014-2020 ΤΗΣ Π. E. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Στην Πρέβεζα σήμερα 15 / 05 1 2021 η επιτροπή καταλληλότητας που ορίστηκε με την με αριθμό 
πρωτοκόλλου 14 / 57 / 21-10-2019 απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου και που αποτελείται από τους: 

1. ΓΟΥΣΗ ΧΡΗΣΤΟ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ 

2. ΓΚΟΥΜΑ ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ 

3. ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Προϊστάμενο Τ.Σ.Ε. της Δ. Τ. E. της Π. E. Πρέβεζας 

αφού έλαβε υπόψη την υποβληθείσα προσφορά για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών των ανωτέρω Υπηρεσιών 

και μετά από προηγουμένη επιτόπια εξέταση του ακινήτου. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

Ότι ο αποθηκευτικός χώρος ιδιοκτησίας ΜΠΗΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, συνολικού εμβαδού κατά τον 
ιδιοκτήτη 246.00 μ2 που βρίσκεται στην ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας και προσφέρεται για τις ανάγκες του επιχειρησιακού 
προγράμματος ΤΕΒΑ 2014-2020 και προκειμένου να πληροί τους όρους της διακήρυξης με αριθμό 46892/1731108-
04-2021 και του παραρτήματος Ι και κατά συνέπεια τις προϋποθέσεις για την μίσθωσή του, θα πρέπει να. 

 Προσκομιστούν νέα αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις) με τα οποία θα προσδιορίζεται σαφώς ο προς μίσθωση 
χώρος και σωρευτικά να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 της διακήρυξης και ειδικά τα εδάφια 
(8,9,1Ο,11 , 13 και14) καθώς και οι απαιτήσεις των παρ., 5 και 6 της μελέτης τεκμηρίωσης του παραρτήματος 
Ι. 

 Αποπερατωθούν άμεσα όλες οι οικοδομικές εργασίες που απαιτούνται προκειμένου να διαμερισματοποιηθεί 
το ακίνητο και να καταστεί ο χώρος σύμφωνος με τις απαιτήσεις της προηγούμενης προϋπόθεσης. 

Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι η επιτροπή μας δεν έχει την αρμοδιότητα να κρίνει και να αποφανθεί 
για τήρηση των απαιτήσεων της παρ., 6 (Υποχρεώσεις αναδόχου) της μελέτης τεκμηρίωσης του παραρτήματος Ι 
που δεν άπτονται του κτηριολογικού προγράμματος της αποθήκης, όπως για παράδειγμα η υποχρέωση για διάθεση 
από πλευράς του αναδόχου, ανυψωτικών μηχανημάτων (κλαρκ), κατάλληλων χειροκίνητων ή μηχανοκίνητων 
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αμαξίδιων μεταφοράς προϊόντων (παλετοφόρων) καθώς και για την κατάσταση του προσωπικού της επιχείρησης 
κλπ. 

Όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις θα γίνουν με τις υποδείξεις της επιτροπής καταλληλότητας. 
     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 

……………………………………………………………………………………………….……. ….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την επανάληψη, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού 
της Π.Ε. Πρέβεζας, της δημόσιας μειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Π.Δ. 242/96, για τη μίσθωση αποθηκευτικών χώρων που θα χρησιμοποιηθούν ως Κεντρική Αποθήκη του 
δικαιούχου (Επικεφαλής Εταίρου) της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Πρέβεζας και ειδικότερα χώρων ξηράς 
αποθήκευσης τροφίμων & ειδών βασικής υλικής συνδρομής και αποθήκευσης τροφίμων υπό ψύξη (1-
4οC), που ταυτόχρονα θα χρησιμοποιούνται και ως σημείο διανομής τροφίμων στους δικαιούχους του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΤΕΒΑ 2014-2020 (μίσθωση κεντρικών αποθηκευτικών χώρων – Κεντρική 
Αποθήκη του Προγράμματος ΤΕΒΑ) της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 

η οποία προκηρύχθηκε με την αρ. πρωτ. 46892/1731/08.04.2021 (ΑΔΑ: 6ΧΣΠ7Λ9-ΝΔ9) διακήρυξη 
δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, με τροποποίηση των εγκεκριμένων με την αριθμ. 9/489/22-03-2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όρων της αρχικής διακήρυξης, 

δεδομένου ότι, στο πλαίσιο της διενεργηθείσας βάσει της αριθμ. πρωτ. 46892/1731/08.04.2021 
διακήρυξης της Π.Ε. Πρέβεζας, δημοπρασίας, κατατέθηκε μία (1) αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για 
αποθηκευτικό χώρο, η οποία όμως δεν δύναται να γίνει αποδεκτή, επειδή, σύμφωνα με την υπεύθυνη 
δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της ιδιοκτήτρια εταιρείας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποδείξεις 
της Επιτροπής Καταλληλότητας ακινήτων, βάσει της από 15-05-2021 έκθεσής της (ανωτέρω υπό στ.7), 
ώστε το προσφερόμενο ακίνητοι να πληροί τις προϋποθέσεις και τους όρους της διακήρυξης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1582/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου 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 18ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Ιτέα προς Πέτρα Ζαγορίου», αναδόχου 
«ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 25-11-2021. 

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 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 13046/24-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2232/28-09-
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   25-02-2021  για ποσό   42.500,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. 6.  Η συμβατική προθεσμία 

περαίωσης του έργου ορίστηκε σε τέσσερις  (04) μήνες με λήξη την  25-09-2021. 7. Με την από  24-08-2021 

αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την  25-

11-2021 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης 

του έργου μέχρι την  25-11-2021, 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  25-11-2021 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας.  

Απαιτείται επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση τους, που αφορούν εργασίες διαμόρφωσης τάφρου απορροής 

και στράγγισης συρματοκιβωτίων με σκυρόδεμα, οι οποίες θα γίνουν στο άμεσο χρονικό διάστημα που 

ακολουθεί. Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 80,00% των εργασιών του έργου και απαιτείται επιπλέον χρόνος 

για την αποπεράτωση των  υπολειπομένων εργασιών, όπως επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα θα γίνει σύνταξη 

ΑΠΕ και οι διαδικασίας κλεισίματος του φακέλου της εργολαβίας. Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση 

παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο λήγει  την 25-09-2021 μέχρι την 25-11-2021, και 

χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου ...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Ιτέα προς Πέτρα Ζαγορίου», αναδόχου «ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 25-11-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1583/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου 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 19ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Αγιάς Πάργας και 
δημιουργία οδού πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες», προϋπολογισμού € 
74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 15046/28-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2234/28-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

 «… Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία 

με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Στην επαρχιακή οδό προς Αγιά Πέρδικας εκδηλώθηκαν μεγάλες φθορές στο οδόστρωμα της ( έντονες 

ρηγματώσεις, καθιζήσεις κ.α.) καθιστώντας τη διέλευση επικίνδυνη. Επίσης, σε οδό πρόσβασης προς 

παραγωγικές μονάδες της περιοχής, λόγω των συνεχών και βαρέων οχημάτων, εκδηλώθηκαν ανάλογες 

φθορές με αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι κυρίως της περιοχής που μετακινούνται καθημερινά σε αυτή να 

δυσκολεύονται και να κινδυνεύουν ταυτόχρονα. Απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση των παραπάνω με τις 

απαραίτητες διανοίξεις, ώστε οι οδοί να κυκλοφορούνται  με ασφάλεια.    

3. Στη συνέχεια των παραπάνω το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα 

συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ. : 148467/14972/28-09-2021 απόφαση της 

Δ.Τ.Ε./Π.Η., προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα η βατότητα στην οδό και να κυκλοφορείται με 

ασφάλεια.     

εισηγούμαστε 

Α. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 

32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  του υποέργου : « Αποκατάσταση βατότητας 

περιοχής Αγιάς Πάργας και δημιουργία οδού πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες  » του έργου : « 

Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού 74.400,00 €.  

Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος 

αποτελούμενη  από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

α) Ασπασία Γόγολου Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, ως πρόεδρος 

β) Άννα Μπάσιου  Τοπογράφο Μηχανικό  στην Υπηρεσία μας, ως μέλος 

γ) Έλλη Μπαρέκα  Πολιτικό  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας ως μέλος 

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής: 

α) Δέσποινα Σιαμπίρη Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

β) Νικόλαο Κολιό  Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

γ) Κατερίνα Καραγιώτη Πολιτικό  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.  

…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
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της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου «Αποκατάσταση βατότητας 
περιοχής Αγιάς Πάργας και δημιουργία οδού πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες», 
προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 148467/14972/28-09-2021 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. 15046/28-09-2021 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας 
και 

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας 
της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
βατότητας περιοχής Αγιάς Πάργας και δημιουργία οδού πρόσβασης προς παραγωγικές 
μονάδες», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους των 
Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, 
ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Ασπασία Γόγολου Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος 

β) Άννα Μπάσιου Τοπογράφος Μηχανικός 

γ) Έλλη Μπαρέκα Πολιτικός Μηχανικός 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Δέσποινα Σιαμπίρη Τοπογράφος Μηχανικός  

β) Νικόλαος Κολιός Πολιτικός Μηχανικός 

γ) Αικατερίνη Καραγιώτη Πολιτικός Μηχανικός 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, τονίζοντας ότι συμφωνεί με την 
σκοπιμότητα και αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, εκφράζει όμως τη διαφωνία του για 
την επιλογή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για την 
κατασκευή του και όχι κανονικού διαγωνισμού. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π



-167- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1584/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου 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 20ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκαταστάσεις – βελτιώσεις ασφαλτοταπήτων περιοχής Αμμουδιάς (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 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 14973/28-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2236/28-09-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη: 

1. Ότι, απαιτείται άμεσα  η αποκατάσταση  - βελτίωση με τη διάστρωση ασφαλτοταπήτων στην περιοχή της 

Αμμουδιάς, προκειμένου να αποκατασταθούν φθορές στο οδόστρωμα (έντονες καθιζήσεις) και να 

ελαχιστοποιηθούν με τον τρόπο αυτό οι συνθήκες πρόκλησης ατυχήματος.  

2. Την  με  αριθμ. : 147580/12072/27-09-2021 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: «Αποκαταστάσεις – βελτιώσεις ασφαλτοταπήτων περιοχής Αμμουδιάς 

(παροχή υπηρεσιών)»  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου:  «Αποκαταστάσεις – βελτιώσεις 

ασφαλτοταπήτων περιοχής Αμμουδιάς (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 «Αποκαταστάσεις – βελτιώσεις ασφαλτοταπήτων 
περιοχής Αμμουδιάς (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται άμεσα η 
αποκατάσταση  - βελτίωση ασφαλτοταπήτων (διάστρωση) στην περιοχή της Αμμουδιάς, προκειμένου να 
αποκατασταθούν φθορές στο οδόστρωμα (έντονες καθιζήσεις) και να ελαχιστοποιηθούν με τον τρόπο 
αυτό οι συνθήκες πρόκλησης ατυχήματος. 

 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, επισημαίνοντας επίσης ότι 
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π
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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. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1585/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου 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 21ο 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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, 

http://www.php.gov.gr/
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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 αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 
4993/745/24-7-1975 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών 
και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του δημοσίου, των ΟΤΑ  και των εν 
γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. περί ων το αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53». 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6914/28-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 2235/28-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης ποσού 16.082,14 € χωρίς Φ.Π.Α. (19.941,85 € με Φ.Π.Α. ) για προμήθεια ανταλλακτικών 
και εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων, καθώς και 
ειδών συνεργείου, όπως αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα και σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα 
σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρμόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα 
ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχημα.   

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, συνολικού ποσού 19.941,85 € με Φ.Π.Α. καθώς και τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 
2018ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού 
και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» (Υποέργο: 
«Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων καθώς και υπηρεσιών και ειδών 
συνεργείου (ανταλλακτικά-αναλώσιμα, διάφορα υλικά κ.λ.π.) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 
έτους 2021»), όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα: 

Α/Α 

ΑΡΙΘ. 

ΜΗΧ-

ΟΧΗΜ. 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΗΧ-ΟΧ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 24% 

1 ΚΗΙ 7413 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:3  ΚΟΛΑΡΑ, ΠΑΡΑΦΛΟΥ, ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ, 

ΔΟΧΕΙΟ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 
192,14 € 238,25 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΑΡΑ - ΔΟΧΕΙΟ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 200,00 € 248,00 € 

2 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΗΘΑΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ 
Ν2W4-A,ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΧΩΜΑ. ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ 

ΛΕΠΙΔΑ ΔΙΠΛΗΣ ΑΥΛΑΚΩΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 

4320mm, ΠΑΧΟΥΣ 2.40mm. ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΥΠΟΥ C 
20X55X20mm, ΠΑΧΟΥΣ 4,00 mm, ΥΨΟΥΣ 1500 mm, ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  S355 ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑ 4,00 

m  (ΜΕΤΡΑ 390) 

15.210,00 € 18.860,40 € 

3 ΚΗΙ 5027 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 4 ΤΕΜ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 235.65.16 LATITUDE 

CROSS MICHELIN 
480,00 € 595,20 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 16.082,14 € 19.941,85 € 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π
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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. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1586/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου 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 22ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια ενός (1) 
container για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών της Περιφέρειας Ηπείρου 
λόγω της πανδημίας CoVid-19». 

Η Οικονομική 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. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} 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 Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. οικ. 6913/28-09-2021 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2233/28-09-2021 αντίστοιχα στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…… Έχοντας  υπόψη: …. 

4. Τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του 

κορωνοϊού (CoVid-19)». 

5. Τις άμεσες και επείγουσες ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου για την αντιμετώπιση, την προστασία και 

διασφάλιση της δημόσιας υγείας λόγω εξάπλωσης της πανδημίας CoVid-19. 

6. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 149169/12165/28-09-2021 απόφαση περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης & ορισμός 

αποφαινομένων οργάνων. 

Παρακαλούμε, όπως εγκρίνεται τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ενός (1) container 15 m2  και μέχρι του 

ποσού των 6.960,00 € χωρίς Φ.Π.Α.  (8.630,40 € με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 

530 Ηπείρου με Κ.Α.2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 

Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την υλοποίηση του υποέργου: «Προμήθεια ενός (1) container για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών της Περιφέρειας Ηπείρου λόγω της πανδημίας CoVid-19», 

επειδή με δεδομένη την εξάπλωση της εν λόγω πανδημίας και στη χώρα μας, αλλά και λόγω του κατεπείγοντος 

από την πορεία εξέλιξης και διασποράς των κρουσμάτων της στην Περιφέρεια Ηπείρου, η ως άνω  προμήθεια 

κρίνεται απαραίτητη για τον περιορισμό της μετάδοσης και διασποράς του ιού και συνεπώς τη διασφάλιση της 

δημόσιας υγείας....». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 8.630,40 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ενός (1) container για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων και επειγουσών αναγκών της Περιφέρειας Ηπείρου λόγω της πανδημίας CoVid-19» για τις 
άμεσες και επιτακτικές ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου», καθώς κρίνεται απαραίτητη η ανωτέρω 
προμήθεια για λόγους πρόληψης, αντιμετώπισης της εν λόγω πανδημίας, προστασίας και διασφάλισης 
της δημόσιας υγείας, καθώς και περιορισμού της μετάδοσης και διασποράς της, λόγω της εξάπλωσης της 
πανδημίας από τον κορωνοϊό (CoVid-19) στη χώρα μας, αλλά και λόγω του κατεπείγοντος από την πορεία 
εξέλιξης και διασποράς των κρουσμάτων του στην Περιφέρεια Ηπείρου. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π
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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. 27/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/1587/29-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.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. 148082/2200/27-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου 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 23ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου από Ανατολή προς 
Κατσικά». 

Η Οικονομική 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. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} 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. 14993/28-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2237/28-09-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη … 
7. Την υπ’ αριθ.  149016/12150  από  28-09-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 

και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 

Ηπείρου», Υποέργο: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου από Ανατολή 

προς Κατσικά». 

 8. Την από 28-09-2021 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την προμήθεια  ασφαλτομίγματος για την 

αποκατάσταση φθορών του οδικού δικτύου που συνδέει την Ανατολή με την Κατσικά, και το ΚΤΕΟ της 

Περιφέρειας. Το συγκεκριμένο τμήμα παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές, οι οποίες πρέπει να επουλωθούν πριν 

την έναρξη των βροχών, αφού η περιοχή έχει πολλά υπόγεια νερά και δεν θα είναι δυνατή αποκατάσταση 

αργότερα.  

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

την αποκατάσταση του οδικού δικτύου από Ανατολή προς Κατσικά», 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 Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση 
του οδικού δικτύου από Ανατολή προς Κατσικά», βάσει της από 28-09-2021 τεχνικής έκθεσης όπως 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας 
υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών του 
οδικού δικτύου που συνδέει την Ανατολή με την Κατσικά και το ΚΤΕΟ της Περιφέρειας, τμήμα το οποίο 
παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές, οι οποίες πρέπει να επουλωθούν πριν την έναρξη των βροχών, αφού 
η περιοχή έχει πολλά υπόγεια νερά και δεν θα είναι δυνατή αποκατάσταση αργότερα.  

 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, επισημαίνοντας επίσης ότι 
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π
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