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Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      
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Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
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Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 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 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, μέλος 
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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. 
195130/2830/06-12-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά 
μέσα ενημέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).  

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

1. Έγκριση του από 02-12-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Αγιάς Πάργας και δημιουργία οδού πρόσβασης 
προς παραγωγικές μονάδες», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

2. Έγκριση του από 30-11-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για την 
σύνταξη μελέτης διαμόρφωσης κόμβου επί της παραλιακής οδού στη θέση Λούτσα», 
προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της 
διαπραγμάτευσης. 

3. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση της Η/Μ μελέτης του 
έργου: “Ανέγερση πάρκου υψηλής τεχνολογίας και έρευνας”», προϋπολογισμού 74.400,00 € με 
ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

4. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη», 
προϋπολογισμού 124.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

5. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση  κατολισθήσεων και δημιουργία κόμβου Αγίου Ανδρέα – 
Ζωτικού και οδού προς Τύρια –Σιστρούνι», αναδόχου «TSAGOIL O.E.». 

6. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 11,27%) του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Θεριακήσι - Δερβίζιανα - Όρια Νομού», 
αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.». 

7. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,99%) και 
του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 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.». 

8. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,85%) του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση 41ης επαρχιακής οδού από 
Παλαιοχωρίου Συρράκου έως Προσήλιο», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.». 

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ανάπλαση εισόδου Κόνιτσας (Α’ Φάση)», αναδόχου «Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΝΤΑΦΛΗΣ - ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΑΡΓΙΩΤΗΣ», μέχρι την 30-06-2022. 

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 
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Τ.Κ. Κλειδωνιάς - Αετόπετρας του Δήμου Κόνιτσας», αναδόχου Ντάφλη Γεωργίου του Ιωάννη, 
μέχρι την 31-01-2022. 

11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Νέας Γέφυρας στη θέση Μεσογέφυρα στον Αώο Ποταμό, 
σύνδεση Μέρτζιανης με Μολυβδοσκέπαστη», αναδόχου Ντάφλη Γεωργίου, μέχρι την 30-10-
2022. 

12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας της οδού Τετρακώμου – Φράξου – Καστανιά», 
αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», μέχρι την 28-02-2022. 

13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού περιοχής Αμαράντου Κόνιτσας», αναδόχου 
«ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», μέχρι την 28-02-2022. 

14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση βλαβών και βελτίωσης οδικής λειτουργίας υφιστάμενων γεφυρών της Π.Ε. 
Ιωαννίνων - Διαπλάτυνση γέφυρας Πραμάντων» αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2022. 

15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων», της Πράξης «Έργα 
συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν 
Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρειας 
Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε."», μέχρι την 29-06-2023. 

16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση 41ης επαρχιακής οδού από Παλαιοχώρι Συρράκου 
έως Προσήλιο», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 30-06-2022. 

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, 
οδοφωτισμού στον κόμβο Πλαταριάς. 

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποξήλωση και μεταφορά ιστών οδοφωτισμού από την ΕΟ Ιωαννίνων-Τρικάλων 
(περιοχή Κατάρας) στο εργοτάξιο της Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)». 

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για τη σύνταξη μελέτης στην ευρύτερη περιοχή Ζίτσας Ιωαννίνων 
(παροχή υπηρεσιών)». 

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την συντήρηση της γέφυρας μπέλευ περιοχής 
Γκριμπόβου Ιωαννίνων». 

21. Έγκριση του από 01-12-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-11-2021 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών της 48α επαρχιακής οδού στο τμήμα Κτίσματα - Καστανή», 
προϋπολογισμού € 160.000,00 με ΦΠΑ. 

22. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς αρχαιολογικό χώρο Καστρίτσας (Α’ Φάση)», αναδόχου 
«Παναγιώτης Χ. Ντούλιας Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 02-07-2022. 

23. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποπεράτωση γέφυρας σύνδεσης της 13ης επαρχιακής οδού με την ΤΚ Λοφίσκου» 
αναδόχου «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2022. 

24. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,99%) του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων  «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης στη θέση «Στάρια» της 3ης επαρχιακής 
οδού μετά τον οικισμό Χαροκοπίου», αναδόχου «ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Δ.Ε.». 

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και διευθέτησης ομβρίων στην Τ.Κ. Λαγκάδας του 
Δήμου Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών). 
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26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης ασφαλούς βατότητας στο επαρχιακό δίκτυο προς 
Αετομηλίτσα (παροχή υπηρεσιών)». 

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου σύνδεσης με 
επαρχιακή οδό στα όρια του Δ.Δ. Κατσικάς». 

28. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 189371/8594/26-11-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με 
θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από  έντονα 
καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-
πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά κλπ), προς αποφυγή 
ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας». 

29. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 190755/12387/30-11-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου». 

30. Έγκριση παράτασης ισχύος των συμβάσεων του ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων, 
για το έτος 2021, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και των νομικών 
προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της. 

31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
Εργασίες διαμόρφωσης κα διαπλάτυνσης οδού και διευθέτησης ομβρίων σε τμήματα της 
επαρχιακής οδού Ανατολικής – Κοτομίτσα (παροχή υπηρεσιών)». 

33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση του επαρχιακού δικτύου από Ελατοχώρι 
έως Εικονίσματα Βοβούσας Ζαγορίου». 

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια διαγνωστικών test Covid-19 σε 
ωφελούμενους κλειστών δομών φιλοξενίας ηλικιωμένων και Α.Μ.Ε.Α. Περιφέρειας Ηπείρου. 

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. 
Ιωαννίνων στη διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «9ο Χριστουγεννιάτικο Τουρνουά 
Χάντμπολ»,  με τον Αθλητικό Όμιλο Ιωαννίνων, από 27 έως και 30 Δεκεμβρίου 2021, στην  
Κόνιτσα. 

36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. 
Ιωαννίνων στη διοργάνωση του Πανελλήνιου Κυπέλλου Ξίφους Μονομαχίας Νέων Ανδρών και 
Γυναικών «Χρήστος Ζαλοκώστας», στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2021, στο κλειστό γυμναστήριο 
Μετσόβου. 

37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Παροχή τεχνικής βοήθειας για την σύνταξη μελέτης “Διάνοιξη δασικών οδών στα όρια της Τ.Κ. 
Βερενίκης”». 

38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση διαγράμμισης άξονα οδοστρώματος της 36ης 
επαρχιακής οδού του δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων». 

39. Έγκριση του από 30-11-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-11-2021 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο (κατασκευή, απαλλοτριώσεις, 
ΟΚΩ) (Υποέργο: Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο)», προϋπολογισμού 
€ 3.344.277,95 με ΦΠΑ. 

40. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών για την «Επισκευή δύο 
σταθμών μέτρησης ποιότητας νερού ποταμών και τάφρων που εκβάλλουν στον Αμβρακικό» της 
Π.Ε. Άρτας, αναδόχου «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.» μέχρι την 28-02-2022. 

41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας. 
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42. 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 «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης κατολισθήσεων και καθιζήσεων στην 
επαρχιακή οδό περιοχής Τετραφυλίας μετά από έντονες καταιγίδες», προϋπολογισμού 
210.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μεταφορά υπολείμματος της εγκατάστασης 
επεξεργασίας στερεών αποβλήτων για την χρονική περίοδο Δεκέμβριος 2021-Φεβρουάριος 
2022. 

44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παράταση ισχύος των συμβάσεων του 
ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας πετρελαιοειδών, για τα έτη 2020 & 2021, για τις ανάγκες της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της. 

45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποξήλωση γέφυρας μπέλεϋ Βρυσέλλας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων 
(παροχή υπηρεσιών)». 

46. Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα (Υπερβατικού) και της Συμπληρωματικής Σύμβασης για 
την εκπόνηση της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Οριστική μελέτη δικτύου 
ποδηλατοδρόμων Νομού Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», αναδόχου συμπραττόντων γραφείων 
μελετών «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ» – «DELCO Ε.Π.Ε. Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ». 

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

48. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας, σε εκτέλεση της 
υπ’ αριθμ. 147/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων. 

49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός ποταμού Αχέροντα και ρεμάτων Καστριού προς αποφυγή πλημμυρών 
(παροχή υπηρεσιών)». 

50. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής ορεινής Πρέβεζας», προϋπολογισμού 
111.600,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

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. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση 
Λαογραφικού Μουσείου Ελαφότοπου», προϋπολογισμού € 39.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση 
της Επιτροπής Διενέργειας. 

2. Έγκριση του από 06-12-2021 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 εθνικού οδικού δικτύου από καθίζηση», προϋπολογισμού 65.720,00 € 
με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

3. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (με συμπληρωματική σύμβαση σε ποσοστό 49,98%) και του 1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας από 
Πηγές έως όρια Ηπείρου», αναδόχου «ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ - Γ.Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.». 

4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Καθολικού Ι.Μ. Αγ. Νικολάου Φραγκάδων Δήμου 
Ζαγορίου» αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 31-03-2022. 

5. Έγκριση τροποποίησης της από 20-07-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, για την εκτέλεση του ερευνητικού 
προγράμματος «Προκαταρκτική διερεύνηση και σχεδιασμός από το Μετσόβιο Κέντρο 
Διεπιστημονικής Έρευνας οδικής σήραγγας οικισμών Θεοδωριάνων - Μελισσουργών». 
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6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Ραγίου-Κεστρίνης, για την υλοποίηση του υποέργου 3 «Βελτίωση - 
εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Ραγίου-Κεστρίνης», προϋπολογισμού € 137.640,00 
με ΦΠΑ της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου 
του ΤΟΕΒ Ραγίου-Κεστρίνης», ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 
της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Αχέροντα, για την υλοποίηση των υποέργων 2: «Βελτίωση – 
εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Τ.Ο.Ε.Β. Αχέροντα» προϋπολογισμού  521.937,82 € με 
ΦΠΑ και 3: «Διασύνδεση Φωτοβολταϊκού Σταθμού με το δίκτυο μέσης τάσης του ΔΕΔΔΗΕ» 
προϋπολογισμού 57.029,94 € με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης 
ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Αχέροντα», ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Μπόιδα – Μαυρής για την υλοποίηση των υποέργων Α: «Βελτίωση-
εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Μπόιδα – Μαυρής» προϋπολογισμού 1.558.000,00 
€ με ΦΠΑ και Γ: «Σύνδεση Φ/Β Πάρκου συνολικής ισχύος 1,488 MW με το Δίκτυο Μέσης Τάσης 
του ΔΕΔΔΗΕ» προϋπολογισμού 151.000,00 € με ΦΠΑ της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, 
εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Μπόιδα – Μαυρής», ορισμός 
εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης. 

9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς για την υλοποίηση των υποέργων 1: «Βελτίωση – 
εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Πεδιάδας Παραμυθιάς» προϋπολογισμού 569.408,00 € με 
ΦΠΑ και 2: «Διασύνδεση Φωτοβολταϊκού Σταθμού με το δίκτυο μέσης τάσης του ΔΕΔΔΗΕ» 
προϋπολογισμού 47.740,00 € με ΦΠΑ της Πράξης «Έργα εξοικονόμησης ενέργειας του δικτύου 
του ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς», ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

10. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 05-11-2021 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. 

11. 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 30-08-2022. 

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση βατότητας και διαμόρφωση χωμάτινων προσβάσεων προς παραγωγικές 
μονάδες στα όρια του Δ.Δ. Παλαιοχωρίου Συρράκου και της ευρύτερης περιοχής (παροχή 
υπηρεσιών)». 

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων και πρανών κατά μήκος του επαρχιακού οδικού δικτύου από 
Βοβούσα έως Περιβόλι (παροχή υπηρεσιών)». 

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων  
«Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου από εθνική οδό προς 
το νέο Κλειστό Ιωαννίνων». 

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων  
«Αποκατάσταση οδικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή Δ.Δ. Τρίστενου για την εξυπηρέτηση 
επαγγελματιών της περιοχής (παροχή υπηρεσιών)». 

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης προβολής των 
αγροτικών προϊόντων της Ηπείρου στο Ζάππειο, με τίτλο «Κερνάμε Ήπειρο 2021», που θα 
πραγματοποιηθεί το διάστημα 17-19/12/2021 στην Αθήνα. 

17. Έγκριση δικαιούχων μετακίνησης γονέων ή κατά νόμο επιτρόπων μαθητών και των ενηλίκων 
μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, με 
επιδόματα του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ. 
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18. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/06-12-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την 
«Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, τηλεφώνων, τόνερς, μελανιών, εκτυπωτών, 
μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυµηχανηµάτων, ανταλλακτικών εκτυπωτικών και λοιπού 
ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης νομού Θεσπρωτίας», συνολικού προϋπολογισμού 65.500,00 € με Φ.Π.Α. και 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

20. Έγκριση παράτασης φυσικού αντικειμένου σύμβασης που έχει συναφθεί στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το TEBA/FEAD 
2014-2020, της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
2015-2016» ΚΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000146. 

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση 
της πολιτιστικής εκδήλωσης «Παιδική Θεατρική Παράσταση Τα Χριστούγεννα του Όλιβερ 
Τουίστ». 

22. 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. 

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου «Λειτουργικά έξοδα 
για την διατήρηση ζωικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Ηπείρου στο χώρο της πρώην Γεωργικής 
Σχολής Κατσικάς». 

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση περιοχών σε πέτρινα γεφύρια (παροχή υπηρεσιών)». 

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση συνοπτικού πίνακα 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2022. 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση 
και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της από 26-11-2021 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. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1950/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 
195130/2830/06-12-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 1ο 

Έγκριση του από 02-12-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Αγιάς Πάργας και δημιουργία οδού 
πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες», 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/
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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. 27/1583/29-09-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) 
εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση 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 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. 15046/28-09-2021 εισήγηση της υπηρεσίας. Β) 
Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της 
διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 
32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από 
υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη της 
ανωτέρω Επιτροπής. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 18525/02-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2810/02-12-2021 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 Α.Τ.Ε.Ε.», με προσφορά 53.400,00 € (χωρίς 
Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση έντεκα τοις εκατό (11,00%). 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 02-12-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, 
που διενεργήθηκε στις 23-11-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 
παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 153692/15442/15-11-2021 Πρόσκλησης και λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 27/1583/29-09-2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, 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, 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», 
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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) «ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», β) 
«ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ» και γ) «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον 
έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των 
οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά 
μειοδοσίας, βάσει της προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της 
διαπραγμάτευσης.  

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα 
«ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του 
έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι 
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας 
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», με προσφορά 53.400,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 
μέση τεκμαρτή έκπτωση έντεκα τοις εκατό (11,00%). 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Αγιάς Πάργας και 
δημιουργία οδού πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες», 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 Α.Τ.Ε.Ε.», με προσφορά 53.400,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση 
τεκμαρτή έκπτωση έντεκα τοις εκατό (11,00%) και  

− Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.»  
και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 53.400,00 
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». 

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 27/1583/29-09-
2021απόφαση 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 & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Η. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

Διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος 

σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν. 4412/2016, με αντικείμενο την 

ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Αγιάς Πάργας και 

δημιουργία οδού πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες», προϋπολογισμού 74.400,00 (με 

Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 

Στα Ιωάννινα, στις  23 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ, οι υπογράφοντες: 

1. Ασπασία Γόγολου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι., πρόεδρος  

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

3. Έλλη Μπαρέκα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας και έχοντας υπόψη:  

-Την υπ’ αριθ. 147854/12073/27-09-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί εγκρίσεως διάθεσης 

πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – 

αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», 

-Την υπ’ αριθ. 27/1583/29-09-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 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 Φ.Π.Α.). σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την 

υπ’ αριθ. 148467/14972/28-09-2021 απόφαση από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Η.», 

-Την υπ’ αρ. πρωτ. 153692/15442/15-11-2021 Πρόσκληση της Δ.Τ.Ε.Π.Η. σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 

σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/16, με την οποία προσκλήθηκαν τρεις (3) οικονομικοί φορείς.  

συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε στη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

Μετά την επέλευση της ώρας 10:00πμ, ο πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της παραλαβής, κατόπιν σχετικής 

προειδοποίησης ολίγων λεπτών της ώρας. Μέχρι την λήξη της παραλαβής, δεν κατατέθηκε στην επιτροπή 

κανένας φάκελος προσφοράς. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος επικοινώνησε με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου, 

για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί προσφορές κατά την αρ. πρωτ. 153692/15442/15-11-2021 

πρόσκληση και έλαβε καταφατική απάντηση, οπότε η Επιτροπή παρέλαβε τρεις (3) φακέλους προσφορών, 
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οι οποίοι όπως διαπιστώθηκε από την Επιτροπή είχαν υποβληθεί στο πρωτόκολλο εμπρόθεσμα, σύμφωνα 

με την αναγραφόμενη σε κάθε φάκελο ημέρα άφιξης, για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης.  

Εν συνεχεία, κάθε  Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε κατά σειρά 

κατάθεσής του στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ 1 και μονογραφήθηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της 

επιτροπής. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

Α/Α Αρ. πρωτ.  Επωνυμία προσφέροντα 

1 186699/18270/23-11-2021 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  

2 186702/18272/23-11-2021 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 

3 186704/18273/23-11-2021 ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 

 

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 153692/15442/15-11-2021 πρόσκληση, κάθε φάκελος προσφοράς 

περιλαμβάνει δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, τον φάκελο δικαιολογητικών και τον φάκελο 

οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών και μονογράφηκαν τα δικαιολογητικά 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές, τις 

μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε συμμετέχοντα. Ακολούθησε έλεγχος της 

αριθμητικής και ολόγραφης αναγραφής των ενιαίων ποσοστών έκπτωσης. Ακολούθως, όλες οι προσφορές 

καταχωρηθήκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά 

(ΠΙΝΑΚΑΣ 2).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντα Έκπτωση (%) 

1 ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 11,00% 

2 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 10,00% 

3 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 8,00% 

 

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά 

μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά περιγράφονται στην με αρ. πρωτ.  

153692/15442/15-11-2021 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχν. Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Σύμφωνα με την 

ανωτέρω πρόσκληση ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής πρέπει να περιέχει το ΤΕΥΔ ως 

προκαταρκτική απόδειξη ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση τους. 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων, η Ε.Δ. καταρτίζει τον κατωτέρω ΠΙΝΑΚΑ 

3 με τις παραδεκτές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντα Ποσό προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Έκπτωση (%) 

1 ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 53.400,00 € 11,00% 

2 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 54.000,00 € 10,00% 

3 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 55.200,00 € 8,00% 
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Ακολούθως η υπηρεσία κάλεσε με το αρ. πρωτ. 186704/18273/23-11-2021 έγγραφό της, τον προσωρινό 

μειοδότη «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη 

συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 καθώς και πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής των άρθρων 75 και 76 του Ν. 4412/2016, σε έντυπη μορφή, σε σφραγισμένο φάκελο, στην 

Αναθέτουσα αρχή. 

Στις  2 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε  σε συνέχιση 

της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν στις 26-11-2021, 

δηλαδή εμπρόθεσμα από τον προσωρινό μειοδότη «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.». 

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών, διαπίστωσε ότι:  

• Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα 

• Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα τα δηλωθέντα στοιχεία στο ΤΕΥΔ, 

καθώς και με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και της υπ’ αρ. πρωτ. 153692/15442/15-11-

2021 Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/16. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση υλοποίησης του έργου: 

«Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Αγιάς Πάργας και δημιουργία οδού πρόσβασης προς 

παραγωγικές μονάδες», προϋπολογισμού 60.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.), με προσφορά  53.400,00 Ευρώ 

(χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση έντεκα τοις εκατό (11,00%) στον οικονομικό φορέα 

«ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.». 

 

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

Ιωάννινα,  2 Δεκεμβρίου 2021 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο πρόεδρος 

 

Τα μέλη 

 

 

 

Ασπασία Γόγολου 

 

Νικόλαος Κολιός  

 

 

Έλλη Μπαρέκα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1951/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση του από 30-11-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συλλογή στοιχείων για την σύνταξη μελέτης διαμόρφωσης κόμβου επί της παραλιακής 
οδού στη θέση Λούτσα», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ και 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 

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. 18/1037/25-06-2021 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 «Συλλογή στοιχείων για την σύνταξη μελέτης διαμόρφωσης κόμβου 
επί της παραλιακής οδού στη θέση Λούτσα», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ, 
σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε 
με την αριθμ. πρωτ. 86179/9173/16-06-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της 
Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο  
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»  
για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής 
του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από 
ευθύνη των αρχών και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 9261/16-
06-2021 εισήγηση της υπηρεσίας. Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 
τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του 
έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 18986/06-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2840/06-12-2021 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 «GEO-POLIS E.E.», με προσφορά 
28.064,51 € χωρίς Φ.Π.Α. και έκπτωση 13,00 %. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 30-11-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 16-11-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 167547/16687/25-
10-2021 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 18/1037/25-
06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της 
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Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για την σύνταξη μελέτης διαμόρφωσης κόμβου επί 
της παραλιακής οδού στη θέση Λούτσα», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ, 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», 

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) «ΜΗΤΣΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ.», β) «ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ» και γ) «GEO-POLIS E.E.», 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 προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα 
πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.  

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού 
φορέα «GEO-POLIS E.E..» 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 «GEO-POLIS E.E.» με 
προσφορά 28.064,51 € χωρίς Φ.Π.Α. και έκπτωση 13,00 %. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για την σύνταξη μελέτης διαμόρφωσης 
κόμβου επί της παραλιακής οδού στη θέση Λούτσα», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ, 
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», 
στον οικονομικό φορέα «GEO-POLIS E.E.» με προσφορά 28.064,51 € χωρίς Φ.Π.Α. και 
έκπτωση 13,00 % και  

− Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «GEO-POLIS 
E.E.»  και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό 
των 28.064,51 € χωρίς Φ.Π.Α., και την προκαλούμενη δαπάνη 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». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

Διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος 

σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν. 4412/2016, με αντικείμενο την 
ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Συλλογή στοιχείων για τη σύνταξη μελέτης διαμόρφωσης 

κόμβου επί της παραλιακής οδού στη θέση Λούτσα», προϋπολογισμού 40.000,00€ (με 

ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 Στα Ιωάννινα, στις  16 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ. (μισή ώρα πριν την 

ώρα αποσφράγισης οι υπογράφοντες: 

1. Δέσποινα Σιαμπίρη, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., πρόεδρος  

2. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος 

3. Αγνή Κερομύτη, Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ, στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας και έχοντας υπ’ όψη:  

α) την αριθ. 18/1037/25-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΜΛΩ7Λ9-ΣΧΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Συλλογή 

στοιχείων για τη σύνταξη μελέτης διαμόρφωσης κόμβου επί της παραλιακής οδού στη θέση 

Λούτσα», προϋπολογισμού 40.000,00€ (με ΦΠΑ), σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεύχος που 

προδιαγράφει την ανωτέρω υπηρεσία, όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε.  

και 

β) την με  αρ. πρωτ. 167547/16687/25-10-2021 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με την 

διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/16, της Δ.Τ.Ε.Π.Η., με την οποία προσκλήθηκαν τρεις (3) 

οικονομικοί φορείς.  

συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε στη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μετά την επέλευση της ώρας 10:00, ο πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της 

παραλαβής, κατόπιν σχετικής προειδοποίησης ολίγων λεπτών της ώρας και μέχρι την λήξη της 

παραλαβής δεν κατατέθηκε στην επιτροπή κανένας φάκελος προσφοράς. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος 

επικοινώνησε με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου, για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί προσφορές κατά 

την αρ. πρωτ. 167547/16687/25-10-2021 πρόσκληση και έλαβε καταφατική απάντηση, οπότε η 

Επιτροπή παρέλαβε τρεις (3) φακέλους προσφορών, οι οποίοι όπως διαπιστώθηκε από την Επιτροπή 

είχαν κατατεθεί στο πρωτόκολλο εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την αναγραφόμενη σε κάθε φάκελο ώρα 

και ημέρα άφιξης, για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.  

Οι προσφορές που παραλήφθηκαν καταχωρήθηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1, και όλοι οι φάκελοι 

αριθμήθηκαν και μονογράφησαν από την Επιτροπή.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

 

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 167547/16687/25-10-2021 πρόσκληση κάθε φάκελος προσφοράς 

(προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, φάκελο δικαιολογητικών και 

φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών και μονογράφησαν τα 

δικαιολογητικά σε κάθε σελίδα από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε 

τις οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε 

συμμετέχοντα. Ακολούθησε έλεγχος της αριθμητικής και ολόγραφης αναγραφής των ενιαίων ποσοστών 

έκπτωσης. Ακολούθως, όλες οι προσφορές καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, 

αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ  

Α/Α Αρ. πρωτ.  Επωνυμία προσφέροντα Έκπτωση (%) 

1 181880/17882/15-11-2021 GEO-POLIS E.E. 
ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ 

(13,00%) 

2 
181871/17880/15-11-2021 ΜΗΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ 

(4,00%) 

3 
181876/17881/15-11-2021 ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ 

ΔΥΟ (2,00%) 

 Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη 

σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά περιγράφονται στην με αρ. πρωτ.  

167547/16687/25-10-2021 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχν. Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Σύμφωνα με την 

ανωτέρω πρόσκληση ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής πρέπει να περιέχει το ΤΕΥΔ ως 

προκαταρκτική απόδειξη ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 

4412/16. 

 Από τον γενόμενο έλεγχο στα ΤΕΥΔ των προσφερόντων η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν 

υπάρχουν ελλείψεις και ως εκ τούτου κατάρτισε τον κατωτέρω Πίνακα 3 με τις παραδεκτές προσφορές 

κατά σειρά μειοδοσίας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Αρ. πρωτ.  Επωνυμία προσφέροντα 
Έκπτωση 

(%) 

1 181880/17882/15-11-2021 GEO-POLIS E.E. 
ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ 

(13,00%) 

2 
181871/17880/15-11-2021 ΜΗΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ 

(4,00%) 

3 
181876/17881/15-11-2021 ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ 

ΔΥΟ (2,00%) 

  

Ακολούθως η υπηρεσία κάλεσε με το αρ. πρωτ. 183089/17962/817-11-2021 έγγραφό της, τον 

προσωρινό μειοδότη «GEO-POLIS E.E.» να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη 

Α/Α Αρ. πρωτ.  Επωνυμία προσφέροντα 

1 181871/17880/15-11-2021 ΜΗΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2 181876/17881/15-11-2021 ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ 

3 181880/17882/15-11-2021 GEO-POLIS E.E. 
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της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 καθώς και πλήρωσης των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 76 του Ν. 4412/2016, σε έντυπη μορφή, σε σφραγισμένο φάκελο, 

στην Αναθέτουσα αρχή. 

Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αρ. πρωτ.: 186408/18254/22-11-

2021), και η επιτροπή συνέχισε τη συνεδρίαση στις 29 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα, προκειμένου 

να γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν αυτοπροσώπως. 

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν διαπίστωσε ότι:  

• Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα 

• Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα τα δηλωθέντα στοιχεία στο 

ΤΕΥΔ, καθώς και με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και της αρ. πρωτ. 

186408/18254/22-11-2021 Πρόσκλησης. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση υλοποίησης του 

έργου: «Συλλογή στοιχείων για τη σύνταξη μελέτης διαμόρφωσης κόμβου επί της 

παραλιακής οδού στη θέση Λούτσα», προϋπολογισμού 40.000,00€ (με ΦΠΑ), στον οικονομικό 

φορέα «GEO-POLIS E.E.», με προσφορά  28.064.51€ (χωρίς ΦΠΑ) και έκπτωση ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ τοις 

εκατό (13,00%).  

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

Ιωάννινα,  30 Νοεμβρίου 2021  

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η πρόεδρος 

 

Τα μέλη 

 

 

 

Δεσπ. Σιαμπίρη 

Μαρινέλα Μπλιθικιώτη  

 

 

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. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1952/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση της 
Η/Μ μελέτης του έργου: “Ανέγερση πάρκου υψηλής τεχνολογίας και έρευνας”», 
προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 18750/01-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2799/01-12-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία στην οποία η 
υπηρεσία, αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…. Έχοντας υπόψη τα κάτωθι: ….  

➢ Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών είναι η παροχή συμβουλών στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, 

προκειμένου η Περιφέρεια Ηπείρου να προχωρήσει στην ωρίμανση της Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης 

που αφορά το έργο ανέγερση «ΠΑΡΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ». (cpv: 71210000 

– Υπηρεσίες παροχής Ηλεκτρομηχανολογικών Συμβούλων). 

➢ O σκοπός του έργου είναι η Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 

ώστε να ωριμάσει την Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη που αφορά το έργο ανέγερση «ΠΑΡΚΟ ΥΨΗΛΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ». 

➢ Η ωρίμαση των ανωτέρω αφορά φυσικό αντικείμενο,  απαιτεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε θέματα 

μελέτης. 

➢ Απαιτείται η σύνταξη του φακέλου, λόγω της ιδιαιτερότητας των έργων και της έλλειψης προσωπικού με 

εμπειρία στην εκπόνηση παρόμοιων μελετών, γι’ αυτό και κρίνεται απαραίτητη η συνδρομή εξωτερικών 

συμβούλων.  

➢ Οι ενέργειες, που προτείνεται να εξετασθούν διακρίνονται σε πέντε (5) φάσεις και αφορούν αντίστοιχα 

στην υποστήριξη & υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου  για την 

ωρίμανση της Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης που αφορά το έργο ανέγερση «ΠΑΡΚΟ ΥΨΗΛΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ», όπως φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Φάση Αντικείμενο 

1 Ανάπτυξη Ηλεκτρομηχανολογικών Σχεδίων σε επίπεδο Προμελέτης 

Ολοκλήρωση: εντός 1 μηνός  από την υπογραφή της σύμβασης. 

2 Ανάπτυξη Οριστικής Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης  

Ολοκλήρωση: εντός 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

3 Ανάπτυξη Διαγράμματος Δόμησης 

Ολοκλήρωση: εντός 4 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

4 Ανάπτυξη οριστικών Σχεδίων 

Ολοκλήρωση: εντός 5 και 1/2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

5 Για την ολοκλήρωση του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να οργανώσει όλα τα απαιτούμενα 

απαραίτητα στοιχεία που παραδόθηκαν, σε ένα ενιαίο σύνολο, σύμφωνα με τις παραπάνω 

αναφερόμενες ενότητες και την Τεχνοοικονομική λογική του συνολικού έργου.   

Ολοκλήρωση: εντός  6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

➢ Προϋπολογισμός και ανάλυση κόστους:  

Φάση Αντικείμενο Αμοιβή 

1 Ανάπτυξη Ηλεκτρομηχανολογικών Σχεδίων σε επίπεδο 

Προμελέτης. 

15.000,00 € 

2 Ανάπτυξη Οριστικής Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης. 24.000,00 € 

3 Ανάπτυξη Διαγράμματος Δόμησης. 14.000,00 € 

4-5 Ανάπτυξη οριστικών Σχεδίων. 7.000,00 € 
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Για την ολοκλήρωση του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να 

οργανώσει όλα τα απαιτούμενα απαραίτητα στοιχεία που 

παραδόθηκαν, σε ένα ενιαίο σύνολο, σύμφωνα με τις παραπάνω 

αναφερόμενες ενότητες και την Τεχνοοικονομική λογική του 

συνολικού έργου.   

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ 60.000,00 € 

ΦΠΑ (24%) 14.400,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 74.400,00 € 

➢ Χρονοδιάγραμμα:  

Ο συνολικός χρόνος της παροχής των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι έξι (6) μήνες. Με το πέρας της κάθε 

μιας από τις παραπάνω αναφερόμενες φάσεις/ενότητες, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει στην 

υπηρεσία τα απαιτούμενα απαραίτητα παραδοτέα στοιχεία για την ολοκλήρωση του αντίστοιχου σταδίου.  

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα φαίνεται παρακάτω:  

Φάση Αντικείμενο 
Χρονικό διάστημα 

ολοκλήρωσης της Φάσης 

1 Παροχή υποστήριξης στην εκπόνηση της απαιτούμενης 

Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης σε επίπεδο Προμελέτης που αφορά το 

έργο ανέγερση «ΠΑΡΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ» 

1 μήνας 

 

2 Παροχή  υποστήριξης στην εκπόνηση της Οριστικής 

Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης που αφορά το έργο ανέγερση «ΠΑΡΚΟ 

ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ» 

2 μήνες 

 

3 Παροχή υποστήριξης στην εκπόνηση του Διαγράμματος Δόμησης που 

αφορά το έργο ανέγερση «ΠΑΡΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΡΕΥΝΑΣ» 

1 μήνες 

4 Παροχή υποστήριξης στην εκπόνηση των οριστικών σχεδίων του έργου 

ανέγερσης «ΠΑΡΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ» 

1 και ½ μήνες 

 

5 Οργάνωση όλων  των απαιτούμενων -  απαραίτητων  στοιχεία που 

παραδόθηκαν, σε ένα ενιαίο σύνολο, σύμφωνα με τις παραπάνω 

αναφερόμενες ενότητες και την Τεχνοοικονομική λογική του 

συνολικού έργου.   

½ μήνας 

 

➢ Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί ανάλογα με τις ανάγκες της υποστήριξης και την πορεία 

ωρίμανσης των παρεμβάσεων, χωρίς αύξηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.   

➢ Τεχνικές προδιαγραφές:  

➢ Για την άρτια υλοποίηση του έργου, απαιτείται η παροχή υπηρεσιών ομάδας ειδικών εμπειρογνωμόνων, 

Διπλωματούχων Μηχανικών, με εμπειρία (άνω των δέκα ετών) σε έργα Μελετών Έργων 

Ηλεκτρομηχανολογικού αντικειμένου. 

➢ Η σύμβαση θα υλοποιηθεί στα γραφεία του Αναδόχου, στα γραφεία της Περιφέρειας και όπου κρίνεται 

απαραίτητο για την άρτια υλοποίηση της.  

➢ Παραδοτέα:  

Με την ολοκλήρωση κάθε φάσης του έργου, θα συντάσσεται Έκθεση που θα περιλαμβάνει την περιγραφή 

του Έργου με την υποστήριξη του  Συμβούλου/ εμπειρογνώμονα που ανατέθηκαν από τη Διεύθυνση 

Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και εκτελέσθηκαν από τον ανάδοχο, κατά την αντίστοιχη 

φάση του έργου, σύμφωνα με βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας.  

Τα παραδοτέα όλων των υποστηρικτικών στοιχείων, για την εκπόνηση και την ολοκλήρωση των μελετών 

από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου, θα υποβάλλονται από τον ανάδοχο, τόσο σε έντυπη 

όσο και σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή. 

  Ειδικότερα:  

1ο Παραδοτέο:  

Σύνταξη Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης σε επίπεδο Προμελέτης 

Υποβολή: 1 μήνας από την υπογραφή της σύμβασης.   

Αμοιβή: 15.000 €  

2ο Παραδοτέο:  

Σύνταξη Οριστικής Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης  

Υποβολή: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.   

Αμοιβή: 24.000,00 €  

3ο Παραδοτέο:  

Σύνταξη Διαγράμματος Δόμησης  

Υποβολή: 4  μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.   

Αμοιβή: 14.000,00 €  

4ο – 5ο Παραδοτέο:  

Ανάπτυξη οριστικών σχεδίων.     
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Υποβολή: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.   

Αμοιβή: 7.000 €  

➢ Παραλαβή Παραδοτέων - Καταβολή Αμοιβής. 

Η καταβολή της αμοιβής θα ακολουθεί την πρόοδο και υποβολή των παραδοτέων, όπως αυτά 

περιγράφονται παραπάνω.  

Με την οριστική παραλαβή κάθε παραδοτέου, θα καταβάλλεται στον ανάδοχο η αντίστοιχη αμοιβή.  

Το έργο ολοκληρώνεται με την οριστική παραλαβή του 5ου Παραδοτέου …». 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 18793/01-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2799/01-12-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία στην οποία η 
υπηρεσία, αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…..Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «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 με τον Ν. 

4782/2021. 

2. Το γεγονός ότι το έργο «Ανέγερση πάρκου υψηλής τεχνολογίας και έρευνας» είναι κατεπείγουσας ανάγκης 

ως προς την κατασκευή του για τη στέγαση των υπηρεσιών εταιριών υψηλής τεχνολογίας που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή ή και άλλων μελλοντικά ενδιαφερόμενων. 

3. Το γεγονός ότι για τις ηλεκτρομηχανολογικές κατασκευές των κτιρίων του πάρκου απαιτούνται 

εξειδικευμένες ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες. Για την εκπόνηση των μελετών αυτών απαιτείται η 

υποστήριξη της Υπηρεσίας σε ειδικά θέματα. Με τον τρόπο αυτό θα πραγματοποιηθεί ωρίμανση της 

συνολικής ολοκληρωμένης ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης του έργου από την Υπηρεσία, οπότε θα 

καταστεί δυνατή η ένταξή του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.   

4. την αρ. πρωτ. 190332/14927/29-11-2021 έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου του θέματος συνολικού 

ποσού 74.400,00 € με ΦΠΑ. 

εισηγούμαστε  

Α. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 

32, παρ. 2γ, το Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021 του υποέργου : «Παροχή 

υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση της Η/Μ μελέτης του έργου: «Ανέγερση πάρκου υψηλής 

τεχνολογίας και έρευνας»», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.  

Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος 

αποτελούμενη  από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

α) Μαρινέλλα Μπλιθικιώτη  πολιτικός μηχανικός στην Υπηρεσία μας, ως πρόεδρος 

β) Αλεξίου Καλλιόπη,  πολιτικός μηχανικός  στην Υπηρεσία μας,  ως μέλος 

γ) Μπάσιου Άννα,  τοπογράφος μηχανικός στην Υπηρεσία μας ως μέλος 

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής: 

α) Χρήστος Καραγιαννίδης πολιτικός μηχανικός στην Υπηρεσία μας,  

β) Τσώλα Αλεξάνδρα  πολιτικός μηχανικός στην Υπηρεσία μας,  

γ) Καραγιώτη Αικατερίνη πολιτικός μηχανικός στην Υπηρεσία μας.  

…..». 
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 Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου «Παροχή 
υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση της Η/Μ μελέτης του έργου: “Ανέγερση 
πάρκου υψηλής τεχνολογίας και έρευνας”», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και 
εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του ως 
άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από 
γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για 
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τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 18793/01-12-2021 (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 Περιφέρειας 
Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση της Η/Μ μελέτης του 
έργου: “Ανέγερση πάρκου υψηλής τεχνολογίας και έρευνας”», προϋπολογισμού 74.400,00 
€ με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Μαρινέλλα Μπλιθικιώτη Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος 

β) Αλεξίου Καλλιόπη Πολιτικός Μηχανικός 

γ) Μπάσιου Άννα Τοπογράφος Μηχανικός 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Χρήστος Καραγιαννίδης Πολιτικός Μηχανικός 

β) Τσώλα Αλεξάνδρα Πολιτικός Μηχανικός 

γ) Καραγιώτη Αικατερίνη Πολιτικός Μηχανικός 

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

Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1953/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 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 Δήμου Γεωργίου 
Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού 124.000,00€ 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/
ΑΔΑ: Ψ9ΣΛ7Λ9-ΕΨΔ



-26- 

 

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. 18741/01-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2818/03-12-2021 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. Οι κακές καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών ευνόησαν ώστε και στο οδικό δίκτυο στα όρια του 

Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη να εκδηλωθούν κατολισθήσεις, που δυσκολεύουν τη διέλευση των 

μετακινούμενων στην περιοχή. Οι έντονες και απότομες κλίσεις, ο εδαφικός σχηματισμός σε συνδυασμό 

με τα υψηλά ποσοστά βροχόπτωσης που σημειώθηκαν στο τμήμα αυτό του Ν. Άρτας, είχαν σαν 

αποτέλεσμα την εκδήλωση τέτοιων φαινομένων ( καταπτώσεις, καθιζήσεις). Απαιτείται άμεσα η 

αποκατάσταση της βατότητας στα παραπάνω, 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. : 186724/18277/1-12-2021 απόφαση της 

Δ.Τ.Ε./Π.Η., προκειμένου να απομακρυνθούν άμεσα τα προϊόντα των κατολισθήσεων και να 

αποκατασταθεί η βατότητα στο οδικό δίκτυο της περιοχής.  

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 δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη » του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 

λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001, 

προϋπολογισμού 124.000,00 €.  

Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος 

αποτελούμενη  από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

α) Βαρβάρα Ζιάκκα Αρχιτέκτονα Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, ως πρόεδρος 

β) Αμαλία Δόνου Αρχιτέκτονα Μηχανικό  στην Υπηρεσία μας,  ως μέλος 

γ) Βλάσιο Παπαδημητρίου Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας ως μέλος 

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής: 

α) Ασπασία Γόγολου Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

β) Νικόλαο Κολιό Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

γ) Έλλη Μπαρέκα Πολιτικό  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.  

…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα  
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Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου 
«Αποκατάσταση βατότητας περιοχής δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού 
124.000,00 € με ΦΠΑ σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, 
θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 186724/18277/01-12-2021 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. 18741/01-12-2021 (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 δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη», 
προϋπολογισμού 124.000,00 € με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως 
εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Βαρβάρα Ζιάκκα Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Πρόεδρος 

β) Αμαλία Δόνου Αρχιτέκτονας Μηχανικός 

γ) Βλάσιος Παπαδημητρίου Πολιτικός Μηχανικός 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Ασπασία Γόγολου Πολιτικός Μηχανικός 

β) Νικόλαος Κολιός Πολιτικός Μηχανικός 

γ) Έλλη Μπαρέκα Πολιτικός Μηχανικός 

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

Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1954/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση  κατολισθήσεων και δημιουργία κόμβου Αγίου Ανδρέα – 
Ζωτικού και οδού προς Τύρια – Σιστρούνι», αναδόχου «TSAGOIL O.E.». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 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), 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 Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 18434/25-11-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2762/26-11-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς 
έγκριση, τον 1ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό) και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση  κατολισθήσεων και δημιουργία κόμβου Αγίου Ανδρέα –
Ζωτικού και οδού προς Τύρια –Σιστρούνι», αναδόχου «TSAGOIL O.E.», με επισυναπτόμενη 
εισηγητική έκθεση και την αριθμ. 6/335/12-11-2021 (Θέμα 45ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού 
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

Στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής: 

«…. Α. ΓΕΝΙΚΑ 

1. Περιγραφή  του αντικειμένου της εργολαβίας : Αντικείμενο της εργολαβίας είναι οι εργασίες για την  

αποκατάσταση κατολισθήσεων και δημιουργία κόμβου Αγίου Ανδρέα –Ζωτικού και οδού προς Τύρια –

Σιστρούνι. 

2. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 330 Ηπείρου με Κ.Α. 

2015ΕΠ33000009 και τίτλο «Βελτίωση οδού Τύρια - Σιστρούνι (π.κ. 2007ΣΕ44000041)», για το έργο: 

«Αποκατάσταση κατολισθήσεων και δημιουργία κόμβου Αγίου Ανδρέα - Ζωτικού και οδού προς Τύρια - 

Σιστρούνι», ποσού  300.000,00€, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 29994/1145/04-03-2021 απόφαση του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου  περί έγκρισης  διάθεσης πίστωσης. 

3. Η Μελέτη :  του έργου προϋπολογισμού 300.000,00€,  συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. συντάχθηκε 

από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Η. και εγκρίθηκε με την αριθ. 31171/3560/05-03-2021 απόφαση της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου (Τ.Σ.Ε.). 

4. Η Δημοπρασία: Η δημοπράτηση του έργου έγινε με βάση την 30-03-2021  και με την υπ’ αριθ. 14/709/13-

05-2021 της Οικονομικής Επιτροπής η οποία α)Εγκρίνει το από 28-04-2021 Πρακτικό της Επιτροπής 

Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 30-03-2021 χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της 

Περιφέρειας Ηπείρου: «Αποκατάσταση κατολισθήσεων και δημιουργία κόμβου Αγίου Ανδρέα - Ζωτικού και 

οδού προς Τύρια - Σιστρούνι», προϋπολογισμού 300.000,00€ με Φ.Π.Α. β) Κατακυρώνει τα αποτελέσματα 

της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου:  

«Αποκατάσταση κατολισθήσεων και δημιουργία κόμβου Αγίου Ανδρέα - Ζωτικού και οδού προς Τύρια - 

Σιστρούνι», προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α., στον οικονομικό φορέα:  «TSAGOIL Ο.Ε.», με 

προσφορά 203.225,80€ χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση δεκαέξι τοις εκατό (16,00%) και γ) Εγκρίνει 

την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση :  «TSAGOIL Ο.Ε.», την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 203.225,80€ χωρίς Φ.Π.Α. 

5. Η Σύμβαση του Έργου: Την από  16-06-2021 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου 

και του αναδόχου : «TSAGOIL O.E.», για ποσό  203.225,80€ (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ), ήτοι ποσού  

251.999,99€ (με ΦΠΑ). 

6. Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε σε  εκατόν είκοσι (120) 

ημέρες και λήγει στις 14-10-2021, με την υπ’ αριθ.  148463/14971/25-10-2021, εισήγηση της ΔΤΕΠΗ (ΤΣΕ) 

προς την ΟΕΠΗ αιτήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως τις 30-06-2022.  

7. Αντικείμενο που εκτελέστηκε : Μέχρι στιγμής έχει εκτελεστεί το 85,00% των εργασιών. 

Β. ΕΙΔΙΚΑ :  

1ος Α.Π.Ε και 1ης ΣΣ (με τροποποίηση   κατά 49,74%):  

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ :  

➢ Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε καθώς προέκυψε ανάγκη εκτελέσεως συμπληρωματικών εργασιών που δεν 

περιλαμβάνονταν στην αρχικώς συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω 

απροβλέπτων περιστάσεων στη φάση υλοποίησης του έργου, οφείλονται δε σε γεγονότα ή καταστάσεις που 

δεν προϋπήρχαν της ανάθεσης του αρχικού έργου, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατό να επισημανθούν 

και ενταχθούν στο τεχνικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης. Οι συμπληρωματικές αυτές εργασίες δεν 

μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν απ’ την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα 

προβλήματα ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι 

απολύτως αναγκαίες για την τελειοποίηση της, χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση. 

➢ Πιο συγκεκριμένα Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και πιο συγκεκριμένα του σταδίου των 

εκσκαφών προέκυψε αποκόλληση όγκων χωματισμών από το υπερκείμενο βουνό και κατολίσθηση τους στο 

υπό κατασκευή όρυγμα. Κατέστη συνεπώς αναγκαία η περεταίρω εκσκαφή λόγω των κατολισθητικών 

φαινομένων καθώς και η αποφόρτιση του υπερκείμενου πρανούς για τη δημιουργία παταριών ώστε να 
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αποφευχθεί μελλοντική κατολίσθηση που θα καταλήξει στο κατάστρωμα με την παράλληλη κατασκευή 

συρματοκιβωτίων για την προστασία του υπό κατασκευή δρόμου. 

➢ Έτσι το ύψος της συνολικής δαπάνης του παρόντος έργου ανέρχεται στο ποσό των 377.340,43€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Ο προτεινόμενος προς έγκριση 1ος Α.Π.Ε.  και της 1ης ΣΣ (με τροποποίηση  κατά 49,74%), πληροί αθροιστικά 

την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και την παράγραφο 2 του άρθρου 132 

του Ν.4412/2016, εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 1 (β) του άρθρου 156 του παραπάνω νόμου 

θεωρούμενη «σύμβαση ήσσονος σημασίας»  

➢ Η υπ’ αριθ. 6/335/12-11-2021 (Θέμα 45ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου  υπέρ  της έγκρισης του 

1ος Α.Π.Ε.  και της 1ης ΣΣ (με τροποποίηση  κατά 49,74%) του έργου του  θέματος, συνολικής δαπάνης    

377.340,43€ με το Φ.Π.Α. 

➢ Η επιπλέον δαπάνη συνολικού ύψους   125.340,44€ με ΦΠΑ,  καλύπτεται σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 

330 Ηπείρου με Κ.Α. 2015ΕΠ33000009. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Α)  Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και της 1ης ΣΣ (με τροποποίηση  κατά 49,74%), για ποσό 377.340,43€ με  το 

Φ.Π.Α.. Έτσι η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 377.340,43€ με το Φ.Π.Α. (304.306,80€ για εργασίες 

και  73.033,63€ για το Φ.Π.Α.), κατά  125.340,44€ ή ποσοστό υπέρβασης 49,74%. …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό) και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση  κατολισθήσεων και δημιουργία κόμβου Αγίου Ανδρέα – Ζωτικού και οδού 
προς Τύρια – Σιστρούνι», αναδόχου «TSAGOIL O.E.», με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού 
αντικειμένου κατά € 125.340,44 με Φ.Π.Α. και με τροποποίηση της σύμβασης κατά 49,74% ήτοι 
συνολικής δαπάνης € 377.340,43 με Φ.Π.Α., υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωμοδότησε ομόφωνα το 
Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθ. 6/335/12-11-2021 (Θέμα 45ο) 
Πράξη του και   

Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού € 125.340,44 με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 330 Ηπείρου με Κ.Α.  2015ΕΠ33000009 και 
τίτλο «Βελτίωση οδού Τύρια – Σιστρούνι (π.κ. 2007ΣΕ44000041)», για την κάλυψη της δαπάνης του ως 
άνω 1ου Α.Π.Ε. 

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

Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1955/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 11,27%) του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Θεριακήσι - Δερβίζιανα - Όρια Νομού», 
αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.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).  

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, 11/31/12-08-2021 και 14/37/29-09-2021 αποφάσεις περί 
έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης και 5ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 18274/02-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2815/02-12-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς 
έγκριση, τον 2ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 11,27%) του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Θεριακήσι - Δερβίζιανα - Όρια Νομού», αναδόχου 
«ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με επισυναπτόμενη εισηγητική έκθεση και την αριθμ. 6/341/12-11-2021 
(Θέμα 51ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

Στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής: 

«…. Α. ΓΕΝΙΚΑ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες 

βροχοπτώσεις, καταιγίδες). 

2.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Το έργο χρηματοδοτείται από έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με την αρ. 

4/244/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπάνης ποσού € 

500.000,00 με ΦΠΑ, και διάθεσης των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του 

Ειδ. Φορέα 071 ΚΑΕ 9771 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020.  

3.  ΜΕΛΕΤΗ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ  ΤΕΥΧΗ  Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγκρίθηκαν με την αριθ. πρωτ. 

2430/5076/07-05-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. 

4.  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ Η εργολαβία δημοπρατήθηκε στις 29-05-2020 με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους  

ποσοστά έκπτωσης, μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των προσφορών έγινε στις 02-07-2020 και η κατακύρωση του αποτελέσματος της διαγωνιστικής 

διαδικασίας στον οικονομικό φορέα «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», για ποσό 202.926,99 € χωρίς ΦΠΑ και ποσοστό 

έκπτωσης 49,67%, εγκρίθηκε με την αριθμ. 24/1556/24-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας  Ηπείρου. Με την αριθ. 44/2020 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. 

Ιωαννίνων) κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή σύμβασης μεταξύ του οριστικού αναδόχου, οικονομικού 

φορέα «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» και της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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. 27/1531/29-09-2021 (ΑΔΑ:6ΚΙΦ7Λ9-47Π) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως τις 30-12-2021. 

7.  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ Μέχρι σήμερα έχει συνταχθεί και εγκριθεί με την αρ. πρωτ. 

158727/15958/14-10-2021 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός 

Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών 

(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. 

Με την παρούσα εισήγηση διαβιβάζεται προς έγκριση ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου σε υπέρβαση της αρχικής 

σύμβασης κατά το ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών 

(28.370,54€) και ποσοστό έντεκα και είκοσι επτά τοις εκατό (11,27%).  

8.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΠΟΥ  ΕΧΟΥΝ  ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ  ΜΕΧΡΙ  ΣΗΜΕΡΑ 

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί το σύνολο των εργασιών του έργου και εκκρεμεί η έγκριση των 

υπερβαίνουσων ποσοτήτων, κυρίως ασφαλτικών, που κρίνονται απαραίτητες για την άρση καθιζήσεων και 

ρηγματώσεων του οδοστρώματος που προέκυψαν από απρόβλεπτες συνθήκες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 

έργου.   

Β.  ΕΙΔΙΚΑ 

Μετά και την αρ. 6/341/12-11-2021 (θ. 51) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημίων Έργων Περιφέρειας  

Ηπείρου υπέρ της έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης σε ποσοστό 11,27%) του έργου: 

"Βελτίωση οδού Θεριακήσι – Δερβίζιανα – Όρια Νομού" συνολικής δαπάνης 280.000,00€, αναδόχου ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΑΤΕΒΕ, 
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και επειδή:  

• ο υπ’ όψιν 2ος ΑΠΕ  πληροί τις κείμενες διατάξεις και ειδικότερα για την σύνταξή του λήφθηκαν υπόψη: α) 

Η παράγραφος 1 και 2 του άρθρου 132 και οι παράγραφοι 1β) και 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και 

β) Το σχετικό άρθρο 11.3 της διακήρυξης του έργου σχετικά με τους περιορισμούς στην διαχείριση των «επί 

ελάσσων» δαπανών. 

• Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επηρεάζει αρνητικά την πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του 

έργου. 

• Ο 2ος ΑΠΕ είναι σε υπέρβαση μικρότερη του 15% της αρχικής σύμβασης και συντάχθηκε προκειμένου να 

τακτοποιηθούν οι αναγκαίες εργασίες και ποσότητες που κρίθηκαν απαραίτητες για την κατασκευή του 

έργου με βάση τις επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων εργασιών και την προμέτρηση των καθ’ υπέρβαση 

εργασιών, οι οποίες οφείλονται σε απρόβλεπτη περίσταση και δεν μεταβάλλουν τη συνολική φύση της 

σύμβασης.  

• Το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας θα ανέλθει σε 280.000,00 € με Φ.Π.Α. από το οποίο η δαπάνη εργασιών 

είναι 225.806,46 € και 54.193,54 € ο Φ.Π.Α. με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 

ποσοστό 11,27%.  

• Το έργο περιλαμβάνεται στην 5η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου 2021, το 

οποίο εγκρίθηκε με την αρ. 13/36/20-9-2021 (ΑΔΑ: ΩΓ387Λ9-Χ4Ω) απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου με πίστωση 280.000 €. 

• Η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για το επιπλέον της σύμβασης ποσό πραγματοποιήθηκε με την 

αρ. Α/Α 2004/29-10-2021 (ΑΔΑ: 6Ν347Λ9-Σ90) απόφαση της Δ/νσης Οικονομικού της Π. Ε. Ιωαννίνων. 

Εισηγούμαστε 

Την έγκριση του παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (με τροποποίηση σύμβασης σε ποσοστό 

11,27%) του έργου: "Βελτίωση οδού Θεριακήσι – Δερβίζιανα – Όρια Νομού", συνολικής δαπάνης 280.000,00€, 

αναδόχου ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ...…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Θεριακήσι – 
Δερβίζιανα – Όρια Νομού», αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ», με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού 
αντικειμένου κατά € 28.370,54 με Φ.Π.Α. και με τροποποίηση της σύμβασης κατά 11,27% ήτοι συνολικής 
δαπάνης € 280.000,00 με Φ.Π.Α., υπέρ της έγκρισης του  οποίου, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό 
Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 6/341/12-11-2021 (Θέμα 51ο) Πράξη 
του. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για τον ως άνω Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 
02.01.071.9771.01.044.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 
2021, βάσει της αριθμ. πρωτ. 155411/10388/29-10-2021 με α/α 2004 (ΑΔΑ: 6Ν347Λ9-Σ90) απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2166 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. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1956/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,99%) και του 
2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 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.». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 18723/02-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2813/02-12-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), διαβιβάζει συνημμένα προς έγκριση, τον 2ο Α.Π.Ε. (με 
τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,99%) και τον 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 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.», με επισυναπτόμενη εισηγητική 
έκθεση και την αριθμ. 6/342/12-11-2021 (Θέμα 52ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου 
Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

Στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής: 

«…. 1.  ΦΥΣΙΚΟ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση σε ολόκληρο το μήκος του υφιστάμενου δρόμου από τον κόμβο εξόδου 

της Εγνατίας οδού και μέχρι τις πρώτες ιδιοκτησίες του οικισμού Μπαλντούμας (περίπου 2300 m). Η 

μελετώμενη βελτίωση περιλαμβάνει την διαπλάτυνσή του, την τροποποίηση της χάραξής του έτσι ώστε αυτή 

να γίνει πιο ‘τεταμένη’ και την κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών έργων για την απορροή των όμβριων 

υδάτων με σκοπό την ασφαλέστερη και πιο εύρυθμη λειτουργία του δρόμου. 

2.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Το έργο χρηματοδοτείται από έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με την αριθμ. 3/22-03-2019 απόφαση 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί «Έγκρισης Περιφερειακών Προγραμμάτων που 

χρηματοδοτούνται από έσοδα της περιφέρειας Ηπείρου έτους 2019», όπου περιλαμβάνεται το έργο «Βελτίωση 

Ε.Ο. Ιωαννίνων - Τρικάλων από διακλάδωση προς Ανατολικό Ζαγόρι έως Κόμβο Ζαγορίου – Εγνατίας οδού». 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.9000.043 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 

Ηπείρου οικ. έτους 2019 από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ. Τομέας Συγκοινωνιακά.  

3.  ΜΕΛΕΤΗ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ  ΤΕΥΧΗ   

Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγκρίθηκαν με την αριθ. πρωτ. 72060/6897/16-05-2019 απόφαση της 

Δ.Τ.Ε./Π.Η. 

4.  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

Η εργολαβία δημοπρατήθηκε στις 02-08-2019 με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, 

μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

προσφορών έγινε στις 28-08-2019 και η κατακύρωση του αποτελέσματος της διαγωνιστικής διαδικασίας στον 

οικονομικό φορέα «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», για ποσό 678.724,08 € χωρίς ΦΠΑ και ποσοστό έκπτωσης 

50,49%, εγκρίθηκε με την αριθμ. 35/2739/02-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας  

Ηπείρου. Με την αριθ. 127/2020 πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι δεν κωλύεται 

η υπογραφή σύμβασης μεταξύ του οριστικού αναδόχου, οικονομικού φορέα «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. και 

της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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. Με την αρ. 27/1564/29-09-2021(ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως τις 31-12-2021. 

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.. 

Με την παρούσα εισήγηση διαβιβάζεται προς έγκριση ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου σε υπέρβαση της αρχικής 

σύμβασης κατά το ποσό των εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων τριάντα ενός ευρώ και επτά λεπτών (126.031,07 €) και 

ποσοστό δεκατέσσερα και ενενήντα εννέα τοις εκατό (14,99%).   

8.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΠΟΥ  ΕΧΟΥΝ  ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ  ΜΕΧΡΙ  ΣΗΜΕΡΑ 

Έχει εκτελεστεί το σύνολο των εργασιών που προβλέπονταν στη μελέτη.   
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Β.  ΕΙΔΙΚΑ 

Μετά και την αρ. 6/342/12-11-2021 (θ. 52) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 

Περιφέρειας  Ηπείρου υπέρ της έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης σε ποσοστό 14,99%) του 

έργου: " Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων από διακλάδωση προς Ανατολικό Ζαγόρι έως κόμβο Ζαγορίου 

– Εγνατίας οδού" συνολικής δαπάνης 967 648.92 €, αναδόχου ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 

και επειδή:  

• Η σύνταξη του 2ου Α.Π.Ε. (με την 1η τροποποίηση σύμβασης ύψους 14,99%) και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/8-9-2016 Δημόσιων συμβάσεων Έργων, προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ ). 

• Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επηρεάζει αρνητικά την πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του 

έργου. 

• Ο 2ος ΑΠΕ είναι σε υπέρβαση μικρότερη του 15% της αρχικής σύμβασης και συντάχθηκε προκειμένου να 

τακτοποιηθούν οι αναγκαίες εργασίες και ποσότητες που κρίθηκαν απαραίτητες για την κατασκευή του 

έργου και οι νέες τιμές που προέκυψαν από την ανάγκη μετατόπισης των δικτύων οπτικών ινών που 

διέρχονταν μέσα από το κατάστρωμα της οδού.  

• Το συνολικό ύψος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 780.362,05 €, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο 

Φ.Π.Α. (967.648,92 € με ΦΠΑ), εκ των οποίων η αρχική συμβατική δαπάνη είναι 678.724,08 € χωρίς να 

συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. (841.617,85 € με ΦΠΑ) και η 1η τροποποίηση σύμβασης 101.637,97 χωρίς 

να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. (126.031,07 με ΦΠΑ). 

• Το έργο περιλαμβάνεται στην 5η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου 2021, το 

οποίο εγκρίθηκε με την αρ. 13/36/20-9-2021 (ΑΔΑ: ΩΓ387Λ9-Χ4Ω) απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου με πίστωση 968.000 €. 

• Η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πραγματοποιήθηκε με την αρ. Α/Α 814/05-03-2021 (ΑΔΑ: 

Ψ9087Λ9-ΘΦ7) απόφαση της Δ/νσης Οικονομικού της Π. Ε. Ιωαννίνων. 

εισηγούμαστε 

Την έγκριση του παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (με 

τροποποίηση σύμβασης σε ποσοστό 14,99%) του έργου: "Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων από 

διακλάδωση προς Ανατολικό Ζαγόρι έως κόμβο Ζαγορίου – Εγνατίας οδού", συνολικής δαπάνης 967.648,92 €, 

αναδόχου ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό) και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 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.», με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου 
κατά € 126.031,07 με Φ.Π.Α. και με τροποποίηση της σύμβασης κατά 14,99% ήτοι συνολικής δαπάνης € 
967.648,92 με Φ.Π.Α., υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο 
Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 6/342/12-11-2021 (Θέμα 52ο) Πράξη του. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για τον ως άνω Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 
02.01.071.9771.01.029.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 
2021, βάσει της αριθμ. πρωτ. 30717/2701/05-03-2021 με α/α 814 (ΑΔΑ: Ψ9087Λ9-ΘΦ7) απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 825 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. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1957/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,85%) του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση 41ης επαρχιακής οδού από 
Παλαιοχωρίου Συρράκου έως Προσήλιο», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.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).  

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, 11/31/12-08-2021 και 14/37/29-09-2021 αποφάσεις περί 
έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης και 5ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 18892/02-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2834/06-12-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς 
έγκριση, τον 2ο Α.Π.Ε. (με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,85%) του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση 41ης επαρχιακής οδού από Παλαιοχωρίου Συρράκου 
έως Προσήλιο», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με επισυναπτόμενη εισηγητική έκθεση και 
την αριθμ. 6/347/12-11-2021  (Θέμα 57ο)  γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

Στη συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής: 

 «… Α. ΓΕΝΙΚΑ 

8. Περιγραφή  του αντικειμένου της εργολαβίας :  Αντικείμενο της εργολαβίας  είναι η εκτέλεση των 

εργασιών για την αποκατάσταση 41ης επαρχιακής οδού από Παλαιοχώρι Συρράκου έως Προσήλιο. 

9. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ  030 Ηπείρου με Κ.Α. 

2017ΕΠ03000004 και τίτλο : «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Συρράκο, Καλαρρύτες στη θέση 

Μαυρολάγκαδο», για την υλοποίηση το έργου : «Άμεση αποκατάσταση 41ης επαρχιακής οδού από 

Παλαιοχώρι Συρράκου έως Προσήλιο», σύμφωνα με την υπ’ αριθ.  72072/3940/26-05-2021 απόφαση 

Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης, ποσού  186.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 

10. Η Μελέτη :  του έργου προϋπολογισμού  186.000,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Η. και εγκρίθηκε με την αριθ. 72430/7977/27-05-2021  

απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής της Περιφέρειας Ηπείρου (Τ.Σ.Ε.). 

11. Η Δημοπρασία: Η δημοπράτηση του έργου έγινε με βάση την  10-06-2021 και με την αριθ.  19/1060/07-

07-2021 της Οικονομικής Επιτροπής η οποία α) Εγκρίνει το από 24-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής 

Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 10-06-2021 χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της 

Περιφέρειας Ηπείρου: «Άμεση αποκατάσταση 41ης επαρχιακής οδού από Παλαιοχωρίου Συρράκου έως 

Προσήλιο», προϋπολογισμού 186.000,00 € με ΦΠΑ, β) Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω 

διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου : «Άμεση 

αποκατάσταση 41ης επαρχιακής οδού από Παλαιοχωρίου Συρράκου έως Προσήλιο», προϋπολογισμού 

186.000,00 € με ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα : «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με ποσό προσφοράς 

132.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 12,00 % και γ) Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του 

ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα : «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 132.000,00€ χωρίς Αναθεώρηση και ΦΠΑ. 

12. Η Σύμβαση του Έργου: μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και της αναδόχου εταιρείας υπογράφηκε στις    

30-07-2021, για το ποσό των  132.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 

13. Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε σε τέσσερις  (04) μήνες 

και λήγει  την   30-11-2021. 

14. Αντικείμενο που εκτελέστηκε : Μέχρι στιγμής έχει εκτελεστεί το  80,00% των εργασιών. 

Β. ΕΙΔΙΚΑ :  

1. 2ος Α.Π.Ε.  (με τροποποίηση σύμβασης  κατά  14,85%) :  

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ :  

➢ Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε καθώς προέκυψε ανάγκη εκτελέσεως συμπληρωματικών εργασιών που δεν 

περιλαμβάνονταν στην αρχικώς συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω 

απροβλέπτων περιστάσεων στη φάση υλοποίησης του έργου, οφείλονται δε σε γεγονότα ή καταστάσεις 

που δεν προϋπήρχαν της ανάθεσης του αρχικού έργου, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατό να 

επισημανθούν και ενταχθούν στο τεχνικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης. Οι συμπληρωματικές αυτές 

εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν απ’ την αρχική σύμβαση χωρίς να 

δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από 

την αρχική σύμβαση είναι απολύτως αναγκαίες για την τελειοποίηση της, χωρίς να μεταβάλλουν τη 

συνολική της φύση. 
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➢ Πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και πιο συγκεκριμένα του σταδίου εκτέλεσης 

των εκσκαφών η φύση των διαστρωματώσεων του ψαμμίτη και του ιλυόλιθου μας οδήγησαν σε επιπλέον 

εκσκαφές ώστε να υπάρχει ευστάθεια πρανών σε ορισμένα σημεία.  

➢ Έτσι  το ύψος της συνολικής δαπάνης του παρόντος έργου ανέρχεται στο ποσό των 188.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο προτεινόμενος προς έγκριση 2ος Α.Π.Ε.  (με τροποποίηση σύμβασης 

κατά  14,85%), πληρεί αθροιστικά την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 

και την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 1 (β) του 

άρθρου 156 του παραπάνω νόμου θεωρούμενη «σύμβαση ήσσονος σημασίας». 

➢ Η υπ’ αριθ. 6/347/12-11-2021  (Θέμα 57ο)   γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου  υπέρ  της έγκρισης 

του 2ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης σε ποσοστό 14,85%), του έργου του  θέματος, συνολικής 

δαπάνης  188.000,00€ με το Φ.Π.Α. 

➢ Η επιπλέον δαπάνη συνολικού ύψους  24.320,00€ με ΦΠΑ,  καλύπτεται σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ  

02.01.071.9771.01.069.01,  του οικονομικού έτους  2021.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.  (με τροποποίηση σύμβασης κατά  14,85%),  για ποσό 188.000,00 € με  το Φ.Π.Α.. 

Έτσι η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 188.000,00€ με το Φ.Π.Α. (151.612,90 € για εργασίες και   

36.387,10€ για το Φ.Π.Α.), κατά 24.320,00€ ή ποσοστό υπέρβασης  14,85%. ..…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. (υπερβατικός) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση 41ης 
επαρχιακής οδού από Παλαιοχωρίου Συρράκου έως Προσήλιο», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», 
συνολικής δαπάνης € 188.000,00 με το Φ.Π.Α. (151.612,90 € για εργασίες και 36.387,10 € για το Φ.Π.Α.), 
ήτοι με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 24.320,00 € με Φ.Π.Α., και με 
τροποποίηση της σύμβασης κατά 14,85% υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωμοδότησε ομόφωνα το 
Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθ. 6/347/12-11-2021  (Θέμα 57ο) 
Πράξη του, 

Η προκαλούμενη δαπάνη για τον ως άνω Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 
02.01.071.9771.01.069.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 
2021, σύμφωνα με την με α/α 2013 και αρ. πρωτ. 155430/10398/29-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΖΙ27Λ9-ΡΣΠ) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2175 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 

ΑΔΑ: Ψ9ΣΛ7Λ9-ΕΨΔ



-40- 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1958/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ανάπλαση εισόδου Κόνιτσας (Α’ Φάση)», αναδόχου «Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΝΤΑΦΛΗΣ - ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΑΡΓΙΩΤΗΣ», μέχρι την 30-06-2022. 

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), 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. 18108/26-11-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2778/29-11-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«…. 5. Το συμφωνητικό: υπογράφηκε την 07-08-2020 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου 

Καχριμάνη και του οικονομικού φορέα «Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ - ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΑΡΓΙΩΤΗΣ»  για 

142.704,77 € χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 176.953,91 € με Φ.Π.Α. 6.  Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίζεται 

σε δώδεκα (12) μήνες και λήγει την   07-08-2021. Με την υπ’ αριθμ. 20/1123/16-07-2021 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση μέχρι 30-12-2021. 7.  Αντικείμενο εκτελεσμένο: Μέχρι 

σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 30% των εργασιών. Β. ΕΙΔΙΚΑ 1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος Ο ανάδοχος 

στην από 18-11-2021 αίτησή του αναφέρει ότι απαιτείται επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών 

λόγω των καθυστερήσεων που προέκυψαν εξαιτίας της  αναγκαιότητας κατασκευής οχετού που δεν είχε 

προβλεφθεί στην αρχική μελέτη. Το δημοτικό συμβούλιο Κόνιτσας ενέκρινε την επιπλέον δαπάνη που 

προέκυψε στις 23-06-2021 και η κατασκευή του αγωγού πραγματοποιήθηκε τους αμέσως επόμενους μήνες. 

Η εργασία έπρεπε να προηγηθεί της εκτέλεσης εργασιών στον καθαυτό χώρο στάθμευσης, με αποτέλεσμα να 

υπάρξουν καθυστερήσεις στην πορεία του έργου. Επιπλέον σημειώνεται ότι δεν έχει εξοφληθεί από τον Δήμο 

Κόνιτσας (χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο) λογαριασμός που έχει υποβληθεί από τον Μάιο. Για τους 

παραπάνω λόγους ζητά την χορήγηση παράτασης μέχρι 30-06-2022 για την ολοκλήρωση του έργου. 2. 

Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην 

αίτησή του και εισηγείται την έγκριση παράτασης  της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-06-2022. 

 Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, προτείνουμε την 

χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-06-2022 με αναθεώρηση, η οποία και 

κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάμενης εργολαβίας. ….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Ανάπλαση εισόδου Κόνιτσας (Α’ Φάση)», αναδόχου «Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ - ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΣΚΑΡΓΙΩΤΗΣ», μέχρι την 30-06-2022, 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: Ψ9ΣΛ7Λ9-ΕΨΔ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1959/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 
Τ.Κ. Κλειδωνιάς - Αετόπετρας του Δήμου Κόνιτσας», αναδόχου Ντάφλη Γεωργίου του Ιωάννη, 
μέχρι την 31-01-2022. 

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), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 17982/19-11-2021 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 2793/01-
12-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα 
εξής:  

«… 4. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε την 15-07-2020 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και του 

Οικονομικού Φορέα Ντάφλη Γεώργιο του Ιωάννη  για ποσό 126.684,75 € με Φ.Π.Α. 5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η 

προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει την  15-01-2021 Έχει δοθεί 1η παράταση μέχρι 30-06-21. Έχει δοθεί 2η 

παράταση μέχρι 31-10-21. 6.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: Δεν έχει συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός 

Πίνακας Εργασιών. 7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Μέχρι σήμερα, δεν έχουν γίνει πληρωμές. 8.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Εκτελούνται χωματουργικές εργασίες . 9. Το έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων με 

αριθμ.πρωτ.142592/14449/27-10-2021 με το οποίο υποβλήθηκε ο φάκελος με τα έγγραφα για την εξέταση της 

3ης τροποποίησης της νομικής δέσμευσης. 10. Το έγγραφο 2788/17-11-2021 της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου  για 3η προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης.  Β. ΕΙΔΙΚΑ ΛΟΓΟΙ 

ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ο ανάδοχος στην από 16-09-2021 αίτησή του αναφέρει 

ότι:  Λόγω των καιρικών συνθηκών (συνεχών βροχοπτώσεων) που επικράτησαν στην  περιοχή δεν είναι δυνατή 

η ολοκλήρωση των εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλτικών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου. 

Για τους παραπάνω λόγους ο ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας εργασιών μέχρι 31-01-2022 ΑΠΟΨΕΙΣ 

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην 

αίτηση του αναδόχου καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες  που επικράτησαν στην περιοχή καθιστούν 

δύσκολη την ολοκλήρωση των εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλτικών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 

του έργου. 

Για τους παραπάνω βάσιμους λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, εισηγούμαστε την 

χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-01-2022  με αναθεώρηση, η οποία και 

κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάμενης εργολαβίας....». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Τ.Κ. Κλειδωνιάς - 
Αετόπετρας του Δήμου Κόνιτσας», αναδόχου Ντάφλη Γεωργίου του Ιωάννη, μέχρι την 31-01-2022, με 
δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 2788/17-11-2021 σύμφωνη γνώμη της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.  

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

Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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: Ψ9ΣΛ7Λ9-ΕΨΔ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1960/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Νέας Γέφυρας στη θέση Μεσογέφυρα στον Αώο 
Ποταμό, σύνδεση Μέρτζιανης με Μολυβδοσκέπαστη», αναδόχου Ντάφλη Γεωργίου, 
μέχρι την 30-10-2022. 

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), 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 για το 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 18109/30-11-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2795/01-12-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: «…. 1.Ο προϋπολογισμός του έργου «Κατασκευή Νέας Γέφυρας στη θέση Μεσογέφυρα 

στον Αώο Ποταμό, σύνδεση Μέρτζιανης με Μολυβδοσκέπαστη»  είναι 608.000,00€ με Φ.Π.Α. σε βάρος των 

πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000000. 2.Ανάδοχος του έργου είναι ο Ντάφλης 

Γεώργιος. 3.Η συμβατική δαπάνη του έργου είναι 269.593,90€ χωρίς Φ.Π.Α. βάσει της προσφοράς, το δε 

συμφωνητικό υπογράφηκε την 21-10-2019. 4.Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου έληγε την 21-4-

2021. 5.Με την αριθ. 9/432/22-3-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 

εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2021. 6.Αυτή τη χρονική 

στιγμή έχει εκτελεστεί το 20% των εργασιών. Οι λόγοι για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου είναι οι 

παρακάτω: 1) Ο παρατεταμένος καύσωνας που επικράτησε τους καλοκαιρινούς μήνες καθυστέρησε την 

εκτέλεση εργασιών. 2) Η ανάγκη καθαίρεσης του καταστρώματος της παρακείμενης υφιστάμενης 

κατεστραμμένης γέφυρας, η οποία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί από άλλη εργολαβία. Ο ανάδοχος, με τη 

σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, ζητά τη χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών μέχρι την 30-10-2022, 

με δικαίωμα αναθεώρησης.  Επομένως, εισηγούμαστε τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως 

του έργου, η οποία λήγει στις 30-12-2021 μέχρι τις  30-10-2022, με δικαίωμα 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 Νέας Γέφυρας στη θέση Μεσογέφυρα στον Αώο Ποταμό, 
σύνδεση Μέρτζιανης με Μολυβδοσκέπαστη» αναδόχου Ντάφλη Γεωργίου, μέχρι την 30-10-
2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   

Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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: Ψ9ΣΛ7Λ9-ΕΨΔ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1961/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας της οδού Τετρακώμου – Φράξου – Καστανιά», 
αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», μέχρι την 28-02-2022. 

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), 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. 18219/01-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2796/01-12-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«…. 5. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του 

αναδόχου του έργου υπογράφτηκε την 5η Δεκεμβρίου 2021 για ποσό 1.766.280,53 € με Φ.Π.Α. 

6.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύμφωνα με την  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου η συμβατική προθεσμία 

αποπεράτωσης των εργασιών είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι στις 

5/12/2021 ορίζεται η λήξη της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών. 7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Σύμφωνα με τον 

τελευταίο (7ο) εγκεκριμένο λογαριασμό η αξία των πιστοποιούμενων εργασιών ανέρχεται στο ποσό του 

1.419.991,54 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 8.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Μέχρι σήμερα έχει 

συνταχθεί και εγκριθεί με την αρ. πρωτ. 80214/7514/25-06-2020  απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Ηπείρου ο 1ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου (τακτοποιητικός) και 

εκκρεμεί η έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. - 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. 

9.ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το σύνολο των χωματουργικών εργασιών, 

των τεχνικών έργων, της οδοστρωσίας και των ασφαλτικών και εκκρεμεί η ολοκλήρωση των εργασιών 

σήμανσης και ασφάλισης του έργου. Β.  ΕΙΔΙΚΑ Με το από 10-11-2021 αίτημά του προς την υπηρεσία, ο 

ανάδοχος αιτείται την παράταση των εργασιών έως τις 28-02-2022 προκειμένου να καταστεί εφικτή η 

ολοκλήρωση των εργασιών τοποθέτησης των στηθαίων ασφαλείας μήκους 6 χιλιομέτρων και να ολοκληρωθεί 

η σύνταξη και έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και η οικονομική τακτοποίηση του 

έργου.Η υπηρεσία μας, αναγνωρίζοντας το βάσιμο των ανωτέρω λόγων, και λαμβάνοντας υπόψη αφενός την 

τρέχουσα οικονομική συγκυρία και αφετέρου τις δυσμενείς συνθήκες που δημιουργεί, ιδιαίτερα στα ορεινά 

έργα, η χειμερινή περίοδος, εισηγείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του 

έργου μέχρι τις 28-02-2022, μετά της νομίμου αναθεωρήσεως. ….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας της οδού Τετρακώμου – Φράξου – Καστανιά», αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε.», μέχρι την 28-02-2022, 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. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1962/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού περιοχής Αμαράντου Κόνιτσας», αναδόχου 
«ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», μέχρι την 28-02-2022. 

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), 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. 16546/01-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2798/01-12-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…. 5. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου 

του έργου υπογράφτηκε την 31η Ιανουαρίου 2021 για ποσό 1.168.163,14 € με Φ.Π.Α. 6.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Σύμφωνα με την  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου η συμβατική προθεσμία αποπεράτωσης των 

εργασιών είναι δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι στις 31/07/2021 ορίζεται η λήξη 

της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών. Με την αρ. 21/1185/30-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΣΓ7Λ9-2Τ3) απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης 

εργασιών μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021. 7.ΠΛΗΡΩΜΕΣ Σύμφωνα με τον τελευταίο (4ο) εγκεκριμένο 

λογαριασμό η αξία των πιστοποιούμενων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 970.291,68 € 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 8. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Μέχρι σήμερα έχει συνταχθεί και 

εγκριθεί με την αρ. πρωτ. 89055/9444/22-06-2021 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 

Ηπείρου ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει, 

σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση (τακτοποιητικός).9. ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μέχρι σήμερα έχει 

εκτελεστεί το μεγαλύτερο τμήμα των παρεμβάσεων που προέβλεπε το έργο σε επίπεδο χωματουργικών, 

τεχνικών, οδοστρωσίας και ασφαλτικών και εκκρεμεί η σύνταξη των επιμετρήσεων, η τακτοποίηση των 

ποσοτήτων με τη σύνταξη 2ου Α.Π.Ε. και οι εργασίες σήμανσης - ασφάλισης. 

 Β.  ΕΙΔΙΚΑ  Με το από 19-10-2021 αίτημά του προς την υπηρεσία, ο ανάδοχος αιτείται την παράταση των 

εργασιών έως τις 28-02-2022, για σύνταξη 2ου Α.Π.Ε. και οικονομική τακτοποίηση του έργου. Η υπηρεσία 

μας, αναγνωρίζοντας το βάσιμο των ανωτέρω λόγων και λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο που θα απαιτηθεί για 

την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών σήμανσης – ασφάλισης, λόγω και των δυσμενών καιρικών 

συνθηκών που επικρατούν κατά τη χειμερινή περίοδο, και το κλείσιμο του φακέλου του έργου, εισηγείται την 

χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι τις 28-02-2022, μετά της 

νομίμου αναθεωρήσεως…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου  της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού περιοχής Αμαράντου Κόνιτσας», αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», μέχρι 
την 28-02-2022, 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. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1963/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση βλαβών και βελτίωσης οδικής λειτουργίας υφιστάμενων γεφυρών της Π.Ε. 
Ιωαννίνων - Διαπλάτυνση γέφυρας Πραμάντων» αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», 
μέχρι την 30-09-2022. 

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 18491/29-11-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2803/02-12-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«…. 2. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη του έργου αντιμετωπίζεται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων ΣΑΕΠ030 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000016 και τίτλο: «Αποκατάσταση-βελτίωση 2ης 

επαρχιακής οδού από θέση πηγάδια έως Πράμαντα και κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας 

Τζουμέρκων» (Υποέργο «Αποκατάσταση βλαβών και βελτίωσης οδικής λειτουργίας υφιστάμενων γεφυρών της 

Π.Ε Ιωαννίνων-Διαπλάτυνση γέφυρας Πραμάντων» ... 5. Η Σύμβαση του Έργου: Το συμφωνητικό υπογράφηκε 

στις  14-01-2021 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του Παναγιώτη 

Παπαδημητρίου Ε.Δ.Ε,  νόμιμο εκπρόσωπο  της αναδόχου εταιρείας  για το ποσό των  69.455,81€ χωρίς Φ.Π.Α. 

6.Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών. Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε σε τέσσερις  (6) μήνες με 

λήξη την 14η Ιουλίου 2021. 7. Με την αριθμ πρωτ 18/971/25-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου μέχρι 31-12-2021. 8. 

Στο έργο δεν έχουν εκτελεστεί εργασίες. 9. Ο Ανάδοχος με την από 26-11-2021 αίτησή του αιτείται παράταση 

προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου μέχρι 30-09-2022. 

Μετά από τα παραπάνω: 

Και επειδή: 

Για την εκτέλεση του έργου προκρίθηκε η μονοδρόμηση της 2ας επαρχιακής οδού στην θέση του τεχνικού  που 

θα δημιουργούσε έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα σύμφωνα και με τις υποδείξεις του οικείου δήμου Βορείων 

Τζουμέρκων, (αριθμ πρωτ 8992/30-11-2021 έγγραφο) , επειδή υπήρξε μεγάλη επιβάρυνση και από την 

κυκλοφορία των οχημάτων από την 3η επαρχιακή οδό λόγω της ανακατασκευής της στην θέση Μαυρολάγκαδο. 

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

μέχρι 30- 09 -2022 ώστε να καταστεί δυνατόν η ολοκλήρωση των εργασιών που προβλέπονται. ….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βλαβών και βελτίωσης οδικής λειτουργίας υφιστάμενων γεφυρών της Π.Ε. 
Ιωαννίνων - Διαπλάτυνση γέφυρας Πραμάντων» αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι 
την 30-09-2022, 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. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1964/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων», της 
Πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην 
Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παραλίας Λούτσας 
Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε."», μέχρι την 29-
06-2023. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 18810/03-12-2021 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2823/03-12-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«… 5. Συμβάσεις: Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε την 30-04-2020μεταξύ του Περιφερειάρχη και 

του αναδόχου για συμβατικό ποσό 3.252.108,05€ χωρίς ΦΠΑ. 

6. Προθεσμία περαιώσεως των εργασιών: Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίστηκε σε τριάντα 

(30)μήνες, με έναρξη από τις 30-04-2019 και λήξη στις 30-10-2021. 

- Με την από 29-10-2020 αίτησή του, ο ανάδοχος αιτήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου 

κατά (δώδεκα) 12 μήνες, ήτοι μέχρι την 29η Οκτωβρίου 2022.  

- Η Δ.Τ.Ε.Π.Η. με το 153388/14181/10.11.2020  έγγραφό της αιτήθηκε την γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου. 

- Με το αρ. πρωτ. 2873/03.12.2020 έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου 

διατύπωσε θετική γνώμη για την χορήγηση 1ης παράτασης στην προθεσμία περαίωσης του υπο-έργου έως 

29-10-2022, επισημαίνοντας ότι «η καθυστέρηση στην κατασκευή της ΕΕΛ, δημιουργεί σημαντικά 

προβλήματα και αδυναμία λειτουργίας των άλλων υπο-έργων της Πράξης, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε 

επιπλέον καθυστέρηση να θέτει σε κίνδυνο το σύνολο της Πράξης».  

- Με το αρ. πρωτ. 173459/16170/17.12.2020  Δ.Τ.Ε.Π.Η. έγγραφό της η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγήθηκε 

στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης 

μέχρι 29-10-2022. 

- Με την αρ. 35/2215/22.12.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 

χορηγήθηκε παράταση μέχρι την 30η  Ιουνίου 2022.  

- Την 19-03-2021, ο ανάδοχος υπέβαλε, σύμφωνα με το άρθρο 174 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, προς το 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ένσταση κατά της ανωτέρω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία έγινε μερικά δεκτό το αρ. πρωτ. 

Δ.Τ.Ε.Π.Η.153388/14181/29.10.2020 αίτημα του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του 

έργου κατά  δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως 29.10.2022. 

- Με την αρ. πρωτ. 186453/12-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΚΕΦ465ΧΘΞ-7ΒΦ) απόφαση του Υπουργού Υποδομών 

και  Μεταφορών η οποία μας κοινοποιήθηκε, έγινε αποδεκτή η από 19-03-2021 ένσταση του αναδόχου 

κατά της αρ. 35/2215/22.12.2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

- Με το αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Η. έγγραφό της η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή 

της Περιφέρειας Ηπείρου την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης κατά δώδεκα (12) μήνες, μέχρι 

29-10-2022, σε συμμόρφωση με την αρ. πρωτ. 186453/12-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΚΕΦ465ΧΘΞ-7ΒΦ) απόφαση 

του Υπουργού Υποδομών και  Μεταφορών 

- Με την αρ. 23/1271/11-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΝΜ7Λ9-25Λ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι την 29η  Οκτωβρίου 

2022. 

7. Τροποποίηση Μελέτης:  

- Με την αρ. πρωτ. 69997/6696/12-06-2020 Δ.Τ.Ε.Π.Η. εγκρίθηκε, κατόπιν της  1/28/19–02-2020 σύμφωνης 

γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου, η 1η τροποποίηση της Μελέτης του έργου 
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που αφορά την τροποποίηση της Xημικοτεχνικής Μελέτης, χωρίς μεταβολή του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου. 

- Με την αρ. πρωτ. 14369/10748/19-07-2021 Δ.Τ.Ε.Π.Η. εγκρίθηκε, κατόπιν της  2/105/2-4-2021 σύμφωνης 

γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου, η τροποποίηση της μελέτης του έργου, που 

αφορά την πλήρη τροποποίηση Χημικοτεχνικής μελέτης (Μελέτης Διεργασιών) και τροποποίηση 

Υδραυλικής Μελέτης, χωρίς μεταβολή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. 

8. Με την από 17-09-2021 αίτησή του ο ανάδοχος αιτείται την χορήγηση παράτασης  κατά οκτώ (8) μήνες, 

ήτοι μέχρι την 29 Ιουνίου 2023, αναφέροντας τα εξής:  

«Αρχικά επισημαίνουμε ότι εξ’ αρχής εντοπίσθηκαν σφάλματα και ασυμφωνίες της Οριστικής Μελέτης του έργου, 

οι οποίες σε συνδυασμό  με τα οριζόμενα στην Ε.Σ.Υ., κατέστησαν αναγκαία την τροποποίησή της και οδήγησαν 

στην καθυστέρηση της έναρξης των εργασιών. Η εταιρεία μας υπέβαλε προτάσεις τροποποίησης με στόχο την 

εξασφάλιση της λειτουργικότητας της Ε.Ε.Λ. και την ικανοποίηση των όρων της ΑΕΠΟ. 

Αρχικά εγκρίθηκε η υποβληθείσα από την εταιρεία μας χημικοτεχνική μελέτη με την αριθ. πρωτ. 

69997/6696/12.06.2020 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.  

Με βάση την εγκεκριμένη χημικοτεχνική μελέτη υποβάλαμε την πλήρη Μελέτη Διεργασιών και την Υδραυλική 

Μελέτη με την αριθ. πρωτ. 128105/12095/18.09.20επιστολή μας. 

Στην συνέχεια την 29.10.2021 με το (α) σχετικό υποβάλαμε την 1η αίτηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας 

θεωρώντας ότι οι εγκρίσεις των μελετών που είχαν ήδη υποβληθεί από την εταιρεία μας θα  ακολουθήσουν εντός 

εύλογου χρονικού διαστήματος. 

Η Υπηρεσία δια του Τεχνικού Συμβούλου απέστειλε παρατηρήσεις επί των μελετών, οι οποίες απαντήθηκαν από 

τον Ανάδοχο. Μετά τις πρόσθετες παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από την Υπηρεσία κατά την 

09.02.2021συνάντηση με την Ανάδοχο εταιρεία, επανυποβλήθηκαν από την εταιρεία μας με την αριθ. πρωτ. 

31989/3674/08.03.2021 επιστολή η πλήρης Μελέτη Διεργασιών και η Υδραυλική Μελέτη.  

Η τελική έγκριση των μελετών αυτών διαβιβάσθηκε στον Ανάδοχο με το αριθ. πρωτ. 104369/10748/19.07.21 

έγγραφο της Υπηρεσίας, λαμβάνοντας την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβούλιου Περιφέρειας 

Ηπείρου,μετά την παρέλευση διαστήματος πέντε (5) μηνών από την νέα υποβολή τους και διαστήματος δέκα (10) 

μηνών από την αρχική υποβολή. 

Επισημαίνουμε ότι οι εγκρίσεις των μελετών της 26.02.2021 ήταν απαραίτητες για να προχωρήσει η εκπόνηση 

των κατασκευαστικών σχεδίων των μονάδων της ΕΕΛ. Με τα κατασκευαστικά σχέδια των μονάδων 

(αρχιτεκτονικά, στατικά και διαγράμματα εκσκαφών) καθορίζονται οι διαστάσεις και τα υψόμετρα των 

κατασκευών (δεξαμενών και κτιρίων) ώστε να καταστεί δυνατή η εκκίνηση των εργασιών εκσκαφών και 

σκυροδεμάτων που αποτελούν και τις πρώτες σε σειρά εργασίες. 

Ωστόσο η εταιρεία μας προχώρησε πριν την έγκριση των ανωτέρω μελετών στην σύνταξη και υποβολή των 

σχεδίων δομικών έργων με διάταξη Η/Μ εξοπλισμού με τις επιστολές με αριθμ. πρωτ. 40392/4616/26.03.21 και 

87427/9293/16.06.21 με στόχο την επίσπευση της διαδικασίας των εγκρίσεων. Επιπρόσθετα η εταιρεία μας 

υπέβαλε στατικά σχέδια με τις επιστολές με αριθμ. πρωτ.92555/9755/25.06.21 και 106228/10941/14.07.21. Με 

την προαναφερθείσα έγκριση με αριθμ. πρωτ.104369/10748/19.07.21  εγκρίθηκαν μόνο τα δομικά έργα που 

υποβλήθηκαν με την επιστολή με αριθμ. πρωτ. 40392/4616/26.03.21 και όχι τα στατικά σχέδια και μέρος των 

δομικών έργων, τα οποία είναι αναγκαία για την εκκίνηση των εργασιών εκσκαφών και σκυροδεμάτων που 

αποτελούν και τις πρώτες σε σειρά εργασίες. 

Παρά τις καθυστερήσεις των εγκρίσεων η εταιρεία μας προχώρησε την 30.06.2021 στην εγκατάσταση του 

εργοταξίου και την έναρξη των χωματουργικών εργασιών με σκοπό να καλυφθεί μέρος του χαμένου χρόνου. 

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το αρχικά εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα οι εργασίες κατασκευής, οι οποίες θα 

εκκινούσαν μετά την έγκριση των κατασκευαστικών σχεδίων, είχαν συνολική διάρκεια 687 ημέρες με ημερομηνία 

έναρξης την 14.06.2019 (εργασίες εκσκαφής) και ημερομηνία αποπεράτωσης την 28.02.2021 (δοκιμές 

εξοπλισμού). Μετά τις εργασίες κατασκευής προβλέπονταν η αποδοτική λειτουργία και οι δοκιμές ολοκλήρωσης 

διάρκειας 8 μηνών ως την συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου την 29η Οκτωβρίου 2021. 

Λαμβάνοντας ως ημερομηνία έναρξης την 30.06.2021, είναι προφανές ότι είναι αδύνατον εργασίες, οι οποίες στα 

συμβατικά τεύχη και στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα είχαν διάρκεια 687 ημέρες, να περατωθούν έως την 

29.02.2022 εντός διαστήματος 180ημερών. Επιπρόσθετα τονίζουμε ότι η πολυπλοκότητα και η αλληλουχία των 

εργασιών κατασκευής καθιστούν ούτως ή άλλως ανέφικτη την εκτέλεσή τους σε σύντομο διάστημα. Συνοπτικά 

αναφέρουμε ότι η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει εργασίες εκσκαφών, εξυγιάνσεων, σκυροδεμάτων, 

οικοδομικές, μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, αυτοματισμού κ.λ.π. σε 14 επιμέρους κατασκευές (δεξαμενές και 

κτήρια). Επίσης περιλαμβάνονται οι εργασίες κατασκευής δικτύων πεδίου, καλωδιώσεων πεδίου, διαμόρφωσης 

περιβάλλοντος χώρου, οδοποιίας, περίφραξης κ.λ.π.». 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Η Υπηρεσία μας, από τους λόγους καθυστέρησης που αναφέρει στην αίτησή του ο ανάδοχος, θεωρεί εύλογη 

την καθυστέρηση που προέκυψε από τις διαδικασίες ελέγχου, λήψης απαραίτητων γνωμοδοτήσεων για τις 

εγκρίσεις τροποποίησης της μελέτης, επισημαίνει, ωστόσο πως οι υπολειπόμενες τροποποιήσεις μελετών θα 

πρέπει να υποβληθούν από τον ανάδοχο άμεσα, ώστε να μην προκύψει εκ νέου καθυστέρηση στο έργο. 

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Υ.Δ.Ε.Π.Π.Η. 
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Με το αρ. πρωτ. 2953/30.11.2021 έγγραφό της, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, 

διατύπωσε θετική γνώμη για την χορήγηση 1ης παράτασης στην προθεσμία περαίωσης του υποέργου έως 29-

06-2023. 

Κατόπιν των παραπάνω: ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση της 2ης παράτασης του υπο - έργου: «Κατασκευή 

εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων» του έργου «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης 

λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας & Παραλίας Λούτσας 

Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 6.600.000,00 € με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α., 

αναδόχου Τ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., κατά οκτώ (8) μήνες, ήτοι μέχρι την 29 Ιουνίου 2023, με 

αναθεώρηση για τους λόγους που ο ανάδοχος αναφέρει στην αίτησή του επισημαίνοντας προς τον ανάδοχο ότι 

θα πρέπει να υποβάλει άμεσα τις υπολειπόμενες τροποποιήσεις προκειμένου να αποφευχθούν εκ νέου άσκοπες 

καθυστερήσεις και αποκλίσεις από τον χρονικό προγραμματισμό κατασκευής 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 «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων», της Πράξης «Έργα 
συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν 
Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρειας 
Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε."», μέχρι την 29-06-2023, με δικαίωμα αναθεώρησης, 
σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 2953/30-11-2021 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.  
.………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   

Περιφερειάρχης Ηπείρου     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. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1965/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 
195130/2830/06-12-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση 41ης επαρχιακής οδού από Παλαιοχώρι 
Συρράκου έως Προσήλιο», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 30-06-2022. 

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 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ9ΣΛ7Λ9-ΕΨΔ



-57- 

 

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. 16250/25-11-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2760/26-11-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«…. 6. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου 

υπογράφηκε την  30-07-2021  για ποσό  132.000,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. 7.Η συμβατική προθεσμία περαίωσης 

του έργου ορίστηκε σε ορίστηκε εκατόν είκοσι (120) ημέρες και λήγει την 30-11-2021. 8. Με την από 18-

10-2021  αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι 

την  30-06-2022 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 9.Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης του έργου μέχρι την 30-06-2022, 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 30-06-2022  θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού 

αντικειμένου της εργολαβίας. Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 85,00% των συμβατικών εργασιών του έργου. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών διαμόρφωσης των πρανών προέκυψε η ανάγκη για την ευστάθεια τους να 

δημιουργηθούν νέοι αναβαθμοί και να γίνει ηπιότερη η κλίση τους, εργασίες που δεν ήταν δυνατό  να 

προβλεφθούν από την αρχική μελέτη του έργου, αλλά  και  αδύνατο να διαχωριστούν τεχνικά με τις υπόλοιπες 

εργασίες του έργου.  Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών απαιτήθηκε σημαντικό χρονικό διάστημα με 

αποτέλεσμα να απαιτείται η χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου για ένα 

εξάμηνο, μετά τα παραπάνω ,  Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α  την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του 

έργου, το οποίο λήγει την  30-11-2021  μέχρι την 30-06-2022, 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 41ης επαρχιακής οδού από Παλαιοχώρι Συρράκου 
έως Προσήλιο», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 30-06-2022, 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. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1966/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 
195130/2830/06-12-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, 
οδοφωτισμού στον κόμβο Πλαταριάς. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 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. 18379/29-11-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2777/29-11-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«…. Έχοντας υπόψη: 

➢ Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

➢ Την με αρ. πρωτ. 994/17-11-2021 προσφορά της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την σύνδεση ηλεκτροφωτισμού στον 

κόμβο Πλαταριάς με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ συνολικού κόστους 2.744,69 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 

24% 

➢ Την αρ. πρωτ. 186932/14665/23-11-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για έγκριση διάθεσης 

πίστωσης ποσού 2.744,69 € με ΦΠΑ για την «Σύνδεση με τη ΔΕΔΔΗΕ οδοφωτισμού στον κόμβο 

Πλαταριάς» 

Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης ύψους 2.744,69 € με ΦΠΑ 24% για την μετατόπιση παροχής στα πλαίσια 

κατασκευής του έργου του θέματος: 

➢ Την αρ. πρωτ. 186932/14665/23-11-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για έγκριση διάθεσης 

πίστωσης ποσού 2.744,69 € με ΦΠΑ για την «Σύνδεση με τη ΔΕΔΔΗΕ οδοφωτισμού στον κόμβο 

Πλαταριάς». (ΠΙΝΑΚΑΣ)….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 2.744,69 € με ΦΠΑ για την πληρωμή της δαπάνης σύνδεσης 
με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, οδοφωτισμού στον κόμβο Πλαταριάς και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και 
τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021» (Υποέργο: Σύνδεση με τη 
ΔΕΔΔΗΕ οδοφωτισμού στον κόμβο Πλαταριάς.).  
.………………………………………………………………………………………………………… 
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: Ψ9ΣΛ7Λ9-ΕΨΔ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1967/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποξήλωση και μεταφορά ιστών οδοφωτισμού από την ΕΟ Ιωαννίνων-Τρικάλων 
(περιοχή Κατάρας) στο εργοτάξιο της Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
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 Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 18595/30-11-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2787/30-11-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: 

➢ Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως επικαιροποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021. 

➢ Ότι για τη λειτουργία του έργου απαιτούνται τα παρακάτω: ….. (ΠΙΝΑΚΑΣ) 

Εισηγούμαστε 

Την έγκριση της πίστωσης ποσού 2.260,00 € (με ΦΠΑ) της παρακάτω παροχής υπηρεσιών, η οποία  θα γίνει 

με απευθείας ανάθεση)…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού 2.260,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000003 και τίτλο 
«Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή - συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς 
Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» για την υλοποίηση, με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης, του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποξήλωση και μεταφορά ιστών 
οδοφωτισμού από την ΕΟ Ιωαννίνων-Τρικάλων (περιοχή Κατάρας) στο εργοτάξιο της Περιφέρειας 
Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα: 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Κωδικός 

Άρθρου 
Α.Τ. 

Κωδικός 

Αναθεώρ. 

Μον. 

Μετ. 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 
Δαπάνη 

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  

1 

Αφαίρεση και απομάκρυνση 

ιστού ύψους μέχρι 12μ 62.20.02.01 1 ΗΛΜ 100 τεμ 26,00 60,00 1.560,00 

2 

Αφαίρεση βραχίονα από 

τοποθετημένο ιστό με ή 

χωρίς φωτιστικά 

62.10.04.01 3,1 ΗΛΜ 5 τεμ 26,00 10,00 260,00 

  ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)  1.820,00 

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

Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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: Ψ9ΣΛ7Λ9-ΕΨΔ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1968/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για τη σύνταξη μελέτης στην ευρύτερη περιοχή Ζίτσας Ιωαννίνων 
(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 Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 18271/01-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2814/02-12-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη :  

1. Απαιτείται άμεσα η συλλογή στοιχείων για τη σύνταξη μελέτης στην ευρύτερη περιοχή Ζίτσας Ιωαννίνων 

προκειμένου να βελτιωθούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά ( κλίσεις, επικλίσεις, βελτίωση ορατότητας) του 

οδικού δικτύου της περιοχής προς αποφυγή ατυχημάτων.     

2. Την  με  αριθμ. : 186645/14646/23-11-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 13.640,00 € (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 : « Συλλογή στοιχείων για τη σύνταξη μελέτης στην ευρύτερη περιοχή Ζίτσας 

Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών) ».    

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Συλλογή στοιχείων για τη 

σύνταξη μελέτης στην ευρύτερη περιοχή Ζίτσας Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)» του έργου : «Αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 13.640,00 € (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 13.640,00 € 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 Περιφέρεια Ηπείρου 2020-2022» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για τη σύνταξη μελέτης στην 
ευρύτερη περιοχή Ζίτσας Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική 
περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, διότι απαιτείται άμεσα 
η συλλογή στοιχείων για τη σύνταξη μελέτης στην ευρύτερη περιοχή Ζίτσας Ιωαννίνων, προκειμένου να 
βελτιωθούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (κλίσεις, επικλίσεις, βελτίωση ορατότητας) του οδικού δικτύου 
της περιοχής και να αποφευχθούν ατυχήματα. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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: Ψ9ΣΛ7Λ9-ΕΨΔ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1969/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την συντήρηση της γέφυρας μπέλευ περιοχής 
Γκριμπόβου 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/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 18910/03-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2825/03-12-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη: 

1.  Ότι, μετά από αυτοψία υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών 

συντήρησης της μεταλλικής γέφυρας, αφού λόγω της παλαιότητας αλλά και των βαρέων και συνεχών φορτίων, 

τα μεταλλικά της στοιχεία έχουν παραμορφωθεί και χρήζουν άμεσης αντικατάστασης, προκειμένου  να 

κυκλοφορείται με ασφάλεια. 

2.  Την  με  αριθμ. : 194066/15162/03-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση 

εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001 με υποέργο : «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την συντήρηση της γέφυρας μπέλευ 

περιοχής Γκριμπόβου Ιωαννίνων». 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου: «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων 

για την συντήρηση της γέφυρας μπέλευ περιοχής Γκριμπόβου Ιωαννίνων» του έργου : «Συντήρηση – 

αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.)..…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά 
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας 
του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την 
συντήρηση της γέφυρας μπέλευ περιοχής Γκριμπόβου Ιωαννίνων», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική 
περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου επειδή απαιτείται άμεσα 
η συντήρηση της γέφυρας μπέλευ περιοχής Γκριμπόβου  και η αντικατάσταση των παραμορφωμένων, 
λόγω της παλαιότητας και των βαρέων και συνεχών φορτίων, μεταλλικών της στοιχείων, προκειμένου να 
κυκλοφορείται με ασφάλεια. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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: Ψ9ΣΛ7Λ9-ΕΨΔ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1970/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 του από 01-12-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-11-2021 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών της 48α επαρχιακής οδού στο τμήμα Κτίσματα 
- Καστανή», προϋπολογισμού € 160.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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. 29/1665/15-10-2021 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. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών της 48α 
επαρχιακής οδού στο τμήμα Κτίσματα - Καστανή», προϋπολογισμού 160.000,00  € με ΦΠΑ,  
με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 15817/11-10-2021 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 
145877/14730/29-09-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της 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 ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η 
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Ιωαννίνων.  

Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και 
ορίστηκαν τα μέλη αυτής.  

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 18625/01-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2800/01-12-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
προς έγκριση το από 01-12-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 23-11-2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με ποσοστό έκπτωσης 45,15% και ποσό προσφοράς 
70.775,10€. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 01-12-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-11-2021 
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. 184183 για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών της 48α επαρχιακής οδού 
στο τμήμα Κτίσματα - Καστανή», προϋπολογισμού 160.000,00  € 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 
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αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας 
«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με ποσοστό έκπτωσης 45,15% και ποσό 
προσφοράς 70.775,10 € χωρίς ΦΠΑ, όπως κατωτέρω αναλύεται, ως εξής: 
 

Ποσό Προσφοράς 

εργασιών: 
52.139,43€ 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 

18%: 
9.385,10€  

Σύνολο: 61.524,53€ 

Απρόβλεπτα 15%: 9.228,68€ 

Σύνολο: 70.753,21€ 

Αναθεώρηση: 21,89€ 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 70.775,10€ 

.…………………………………………………………………………………………………………… 
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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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  
 

Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου: 

 

«Αποκατάσταση ζημίων της 48α επαρχιακής οδού στο τμήμα Κτίσματα-Καστανή»  
 

προϋπολογισμού 160.000,00  € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) 

 

Στα Ιωάννινα, στις 23-11-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

 

1. Δημητρίου Χριστίνα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Αν. Προϊσταμένη Τμ. 

Εργαστηρίων/Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι, πρόεδρος 

2. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ του Τ.Σ.Ε/Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι, τακτικό μέλος 

3. Χριστόφορος Μπάγκας , Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ του Τ.Σ.Ε/Δ.Τ.ΕΠ.Ε.Ι, τακτικό μέλος 
 

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

αριθμ. 29/1665/15-10-2021 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου  συνήλθαμε σε 

συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών 

των οικονομικών φορέων, που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 

σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC009422773 2021-10-25). 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα 

και τα τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, με 

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 184183. 

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

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

1 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 16/11/2021 12:56:36 

2 ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 17/11/2021 10:10:23 

3 RVR ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ 17/11/2021 11:47:06 

4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε 17/11/2021 13:34:13 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου 

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

Δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος κοινοποιήθηκε  και 

παράλληλα αναρτήθηκε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», ο σχετικός 

κατάλογος μειοδοσίας που παράχθηκε από το υποσύστημα,  προκειμένου να λάβουν γνώση οι 

προσφέροντες. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και 

αριθμητική αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει 

και της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του 

ελέγχου ομαλότητας χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 

άρθρα 95 και 98 του ν.4412/2016. 

Ακολούθως, όλες οι προσφορές καταχωρήθηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας 

από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α 
Α/Α 

καταθ. 
Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1  140316 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 45,15 % 

2 234293 RVR ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ 44,14 % 

3 234191 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε 42,72 % 

4 234197 ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 22,07 % 

 

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη 

σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 23.2 της διακήρυξης. Σύμφωνα με 

την παρ. 24.2 της διακήρυξης ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,  πρέπει, επί 

ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και την εγγύηση 

συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης.  

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.5β της διακήρυξης, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται, εντός τριών 

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών να 

προσκομίσουν την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο. Η εν λόγω 

υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες 

φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.  

Όλες οι υποβληθείσες προσφορές, περιλάμβαναν εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης του 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. πλην αυτής του οικονομικού φορέα «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» που υπέβαλε στην 

υπηρεσία πρωτότυπη εγγυητική επιστολή της Τράπεζας Ηπείρου με αρ. πρωτ. 183762/18020/17-11-

2021 (εντός της προθεσμίας των 3 ημερών).  

Κατόπιν τούτου με το αρ, πρωτ. 183762/18020/23-11-2021  έγγραφο ζητήθηκε ο έλεγχος 

γνησιότητας στον οποίο η Τράπεζα Ηπείρου απάντησε καταφατικά με το από 29/11/2021 έγγραφό της 

(αρ. πρωτ. 190880/18625/29-11-2021). 

Για τις υπόλοιπες  υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, η Επιτροπή προέβη σε έλεγχό τους μέσω 

της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ταμείου, και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους.  

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 23.2 της 

διακήρυξης, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε πως τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και οι Οικονομικές 

Προσφορές που υποβλήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς ήταν πλήρης βάση της διακήρυξης και ως 

εκ τούτου κρίνονται παραδεκτές.  

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

έργου «Αποκατάσταση ζημίων της 48α επαρχιακής οδού στο τμήμα Κτίσματα-Καστάνη»  
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προϋπολογισμού 160.000,00  € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), στην διαγωνιζόμενη εργοληπτική επιχείρηση 

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», η οποία είναι προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τον 

Πίνακα 2, με ποσό προσφοράς 70.775,10 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,15 %. Αναλυτικά: 

 

Ποσό Προσφοράς 
εργασιών: 

52.139,43€ 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 

18%: 
9.385,10€  

Σύνολο: 61.524,53€ 

Απρόβλεπτα 15%: 9.228,68€ 

Σύνολο: 70.753,21€ 

Αναθεώρηση: 21,89€ 

Σύνολο χωρίς 

ΦΠΑ: 
70.775,10€ 

 

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

Ιωάννινα, 01 Δεκεμβρίου 2021 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η πρόεδρος 

 

 

 

Δημητρίου Χριστίνα 

 Τα μέλη 

 

 

 

Ιωάννης Αρκομάνης 

 

 

 

Χριστόφορος Μπάγκας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1971/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς αρχαιολογικό χώρο Καστρίτσας (Α’ Φάση)», 
αναδόχου «Παναγιώτης Χ. Ντούλιας Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 02-07-2022. 

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 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ9ΣΛ7Λ9-ΕΨΔ



-73- 

 

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 18443/25-11-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2772/29-11-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:   

«….6.  Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την  07-01-2021 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου 

Καχριμάνη και του αναδόχου  Παναγιώτη Ντούλια  για ποσό  115.682,92€ χωρίς ΦΠΑ. 7. Ο συμβατικός 

χρόνος περαίωσης των εργασιών  ορίστηκε σε τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές Ημέρες και λήγει στις 

02-01-2022. 8. Με την από  25-11-2021  αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης 

των εργασιών του έργου, μέχρι την  02-07-2022 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν.9. Απαιτείται η 

χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 02-07-2022, 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 02-07-2022 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση 

του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας. Το οποίο δε κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί λόγω της φύσης 

των εργασιών που εκτελούνται σε χώρο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα οι 

εργασίες να γίνονται τμηματικά, αφού πρόκειται για διάνοιξη οδού πρόσβασης σε αρχαιολογικό χώρο. Έως 

σήμερα έχει υλοποιηθεί το 15,00% των εργασιών του έργου και απαιτείται επιπλέον χρόνος για την 

ολοκλήρωση των υπολειπομένων, καθώς και για την σύνταξη Α.Π.Ε. και τις διαδικασίες για 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  02-01-2022 μέχρι την 02-07-2022, 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 Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς αρχαιολογικό χώρο Καστρίτσας (Α’ Φάση)», αναδόχου 
«Παναγιώτης Χ. Ντούλιας Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 02-07-2022, 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. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1972/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 
195130/2830/06-12-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποπεράτωση γέφυρας σύνδεσης της 13ης επαρχιακής οδού με την ΤΚ 
Λοφίσκου» αναδόχου «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2022. 

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 18695/02-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2805/02-12-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«… 5. Η Σύμβαση του Έργου: Το συμφωνητικό μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου 

και της εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας Μαριάννας Γ. Ζιώγου υπογράφτηκε στις 14.10.2020 για ποσό 

138.922,45 €, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 6.Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών. Η αρχική 

προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε στις 14.07.2021 7. Με την αριθμ 17/948/11-06-2021 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση για την ολοκλήρωση του έργου μέχρι 

31-12-2021 8. Στο έργο  έχουν εκτελεστεί εργασίες 35% . 

Ο Ανάδοχος με την από 30-11-2021 αίτησή του αιτείται παράταση για την ολοκλήρωση των εργασιών του 

έργου έως  30-09-2022 για τους λόγους που επικαλείται. 

Μετά από τα παραπάνω: Και επειδή: Υπάρχει σημαντική καθυστέρηση λόγω της πανδημίας στην προμήθεια 

των σιδηροδοκών της γέφυρας που γίνεται αποκλειστικά από εργοστάσια του εξωτερικού. 

Ο επερχόμενος χειμώνας θα δημιουργήσει σημαντικές καθυστερήσεις τόσο στην τοποθέτηση των εφεδράνων 

αλλά και σε απαιτούμενες σκυροδετήσεις. 

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

μέχρι 30-09-2022 ώστε να ολοκληρωθεί η ολοκλήρωση της γέφυρας σύμφωνα με τις ισχύουσες 

προδιαγραφές.…». 

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 «Αποπεράτωση γέφυρας σύνδεσης της 13ης επαρχιακής οδού με την ΤΚ Λοφίσκου» 
αναδόχου «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2022 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. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1973/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 του 1ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,99%) του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων  «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης στη θέση «Στάρια» της 3ης επαρχιακής οδού 
μετά τον οικισμό Χαροκοπίου», αναδόχου «ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Δ.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).  

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 Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 18794/03-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2833/06-12-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς 
έγκριση, τον 1ο Α.Π.Ε. (με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,99%) του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων  «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης στη θέση «Στάρια» της 3ης επαρχιακής οδού μετά 
τον οικισμό Χαροκοπίου», αναδόχου «ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Δ.Ε.», με επισυναπτόμενη 
εισηγητική έκθεση και την αριθμ. 6/333/12-11-2021 (Θέμα 43ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού 
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

Στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής: 

«…. Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας: Αντικείμενο της εργολαβίας είναι οι εργασίες για την   

αποκατάσταση  κατολίσθησης στη θέση Στάρια της 3ης επαρχιακής οδού μετά τον οικισμό Χαροκοπίου.  

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001 και με τίτλο:  «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 

Περιφέρειας Ηπείρου» για το έργο: «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης στη θέση «Στάρια» της 3ης 

επαρχιακής οδού μετά τον οικισμό Χαροκοπίου», προϋπολογισμού 80.000,00€ με Φ.Π.Α. και την υπ’ αριθ. 

59703/2622/06-05-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

προϋπολογισμού 80.000,00€ με ΦΠΑ. 

Η Μελέτη:  του έργου προϋπολογισμού  80.000,00€,  συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. συντάχθηκε από 

την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Η. και εγκρίθηκε με την αριθ.   59829/6713/06-05-2021 απόφαση της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων  της Περιφέρειας Ηπείρου (Τ.Σ.Ε.). 

Η Δημοπρασία: Η δημοπράτηση του έργου έγινε με βάση την 21/1204/30-07-2021 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, με την οποία α) Εγκρίνει το από 26-07-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 08-07-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του 

άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση 

αποκατάσταση κατολίσθησης στη θέση «Στάρια» της 3ης επαρχιακής οδού μετά τον οικισμό Χαροκοπίου», 

προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ, β) Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης 

στη θέση «Στάρια» της 3ης επαρχιακής οδού μετά τον οικισμό Χαροκοπίου», προϋπολογισμού 80.000,00 € 

με ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα «ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», με ποσοστό έκπτωσης 15,00 % και 

συνολικό ποσό προσφοράς προ Φ.Π.Α. 54.838,71 € και γ) Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω 

έργου στον οικονομικό φορέα «ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 

από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 54.838,71 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.). 

Η Σύμβαση του Έργου: Την από 27-08-2021 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου 

και  της εταιρείας : «ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Δ.Ε.»,  για ποσό  54.838,71 € (με αναθεώρηση χωρίς 

ΦΠΑ), ήτοι ποσού  68.000,00€ (με ΦΠΑ). 

Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης  ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες και 

λήγει στις 27-08-2022. 

Αντικείμενο που εκτελέστηκε : Μέχρι στιγμής έχει εκτελεστεί το 65,00% των εργασιών. 

Β. ΕΙΔΙΚΑ :  

1ος Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,99%)  :  

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ :  

Ο  1ος  Α.Π.Ε. συντάχθηκε καθώς προέκυψε ανάγκη εκτελέσεως συμπληρωματικών εργασιών που δεν 

περιλαμβάνονταν στην αρχικώς συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων 

περιστάσεων στη φάση υλοποίησης του έργου, οφείλονται δε σε γεγονότα ή καταστάσεις που δεν προϋπήρχαν 

της ανάθεσης του αρχικού έργου, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατό να επισημανθούν και ενταχθούν στο 

τεχνικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης. Οι συμπληρωματικές αυτές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή 

οικονομικά να διαχωριστούν απ’ την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα ή όταν 

αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απολύτως αναγκαίες για 

την τελειοποίηση της, χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση. 

Κατά το χρονικό διάστημα  που παρήλθε από την σύνταξη της μελέτης 2ος του 2021, μέχρι την κατασκευή 

του έργου διευρύνθηκε ο κύκλος της κατολίσθησης και του επί πλέον δημιουργηθεί στα ανάντη ένας ακόμη 

κύκλος, αποτέλεσμα των οποίων ήταν η λήψη πρόσθετων μέτρων αντιστήριξης με την κατασκευή 

μεγαλύτερων ποσοτήτων συρματοκιβωτίων με τις αντίστοιχες εργασίες που συνοδεύουν αυτά.  
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Οι ανωτέρω συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά να διαχωριστούν από τις εργασίες της κύριας 

σύμβασης αλλά είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

Έτσι το ύψος της συνολικής δαπάνης του παρόντος έργου ανέρχεται στο ποσό των 78.192,86€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Ο προτεινόμενος προς έγκριση 1ος Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,99%) πληρεί αθροιστικά την 

περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του 

Ν.4412/2016, εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 1 (β) του άρθρου 156 του παραπάνω νόμου θεωρούμενη 

«σύμβαση ήσσονος σημασίας» και δύναται να τροποποιείται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

σύμβασης. 

Η υπ’ αριθ. 6/333/12-11-2021 (Θέμα  43ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου  υπέρ  της έγκρισης του 

1ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης σε ποσοστό 14,99%), του έργου του  θέματος, συνολικής δαπάνης   

78.192,86€ με το Φ.Π.Α. 

Η επιπλέον δαπάνη συνολικού ύψους  10.192,86€, καλύπτεται σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Α) Την έγκριση του  1ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,99%), για ποσό 78.192,86€ με το Φ.Π.Α.. 

Έτσι η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 78.192,86 € με το Φ.Π.Α. (63.058,76 € για εργασίες και  

15.134,10€ για το Φ.Π.Α.), ήτοι σε υπέρβαση  κατά 10.192,86 € ή ποσοστό υπέρβασης 14,99% …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων  «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης στη θέση 
«Στάρια» της 3ης επαρχιακής οδού μετά τον οικισμό Χαροκοπίου», αναδόχου «ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Δ.Ε.», συνολικής δαπάνης € 78.192,86 με Φ.Π.Α. (63.058,76 € για εργασίες και  15.134,10 
€ για Φ.Π.Α.) ήτοι με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 10.192,86 € με Φ.Π.Α., 
και με τροποποίηση της σύμβασης κατά 14,99% υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωμοδότησε ομόφωνα 
το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθ. 6/333/12-11-2021 (Θέμα 43ο) 
Πράξη του, 

και εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού € 10.192,86 με Φ.Π.Α. 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 κάλυψη της δαπάνης του ως άνω Α.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 

ΑΔΑ: Ψ9ΣΛ7Λ9-ΕΨΔ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1974/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 25ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και διευθέτησης ομβρίων στην Τ.Κ. Λαγκάδας του 
Δήμου Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών). 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
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. 18665/02-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2807/02-12-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ.  191160/14967 από 30-11-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και 

τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,  

Υποέργο: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και διευθέτησης ομβρίων στην Τ.Κ. Λαγκάδας του δήμου 

Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών)».  

8. Την από 02-12-2021 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την πραγματοποίηση εργασιών  για την  

αποκατάσταση  φθορών του οδοστρώματος του Επαρχιακού δικτύου, καθώς και των τεμνόμενων σε αυτό οδών 

πρόσβασης επαγγελματιών της περιοχής προς τις κτηνοτροφικές τους  μονάδες και τις περιοχής υλοτόμησης.  

Επίσης θα γίνει διευθέτηση των ομβρίων κατά μήκος του οδικού δικτύου, καθαρισμός ρεμάτων και 

απομάκρυνση των φερτών υλικών από τον ποταμό.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης 

οδοστρώματος και διευθέτησης ομβρίων στην Τ.Κ. Λαγκάδας του δήμου Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών)», σε 

βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με 

Φ.Π.Α.)…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά 
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας 
του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και 
διευθέτησης ομβρίων στην Τ.Κ. Λαγκάδας του Δήμου Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών), βάσει της από 02-
12-2021 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 για την αποκατάσταση 
φθορών του οδοστρώματος του επαρχιακού δικτύου, καθώς και των τεμνόμενων σε αυτό οδών 
πρόσβασης επαγγελματιών της περιοχής, προς τις κτηνοτροφικές τους μονάδες και τις περιοχές 
υλοτόμησης, διευθέτηση των ομβρίων, κατά μήκος του οδικού δικτύου, καθαρισμός ρεμάτων και 
απομάκρυνση των φερτών υλικών από τον ποταμό. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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: Ψ9ΣΛ7Λ9-ΕΨΔ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1975/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 26ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης ασφαλούς βατότητας στο επαρχιακό δίκτυο προς 
Αετομηλίτσα (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. 18503/02-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2806/02-12-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7.Την υπ’ αριθ.  189330/14846 από 26-11-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2018ΕΠ53000001 

και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 

Ηπείρου», Υποέργο: «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης ασφαλούς βατότητας στο επαρχιακό δίκτυο 

προς Αετομηλίτσα (παροχή υπηρεσιών)».  

8.Την από  02-12-2021 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 για την αποκατάσταση της 

βατότητας του Επαρχιακού οδικού δικτύου προς Αετομηλίτσα, το οποίο παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές μετά 

και τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις. Θα γίνει των καταπτώσεων, διαμόρφωση των πρανών, καθαρισμός 

και διευθέτησης των ρεμάτων, διαμόρφωση ζωνών στράγγισης  του οδοστρώματος, καθώς και διαμόρφωση τω 

χωμάτινων τμημάτων. Σκοπός είναι η διευθέτηση των ομβρίων και η αποκατάσταση των φθορών, ώστε να 

διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των οχημάτων κατά τους χειμερινούς μήνες.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες συντήρησης και 

αποκατάστασης ασφαλούς βατότητας στο επαρχιακό δίκτυο προς Αετομηλίτσα (παροχή υπηρεσιών)», σε 

βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με 

Φ.Π.Α.) …». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά 
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας 
του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης ασφαλούς 
βατότητας στο επαρχιακό δίκτυο προς Αετομηλίτσα (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 02-12-2021 
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 για την αποκατάσταση βατότητας του 
επαρχιακού οδικού δικτύου προς Αετομηλίτσα, το οποίο παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές μετά και τις 
τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις, και συγκεκριμένα, άρση των καταπτώσεων, διαμόρφωση των πρανών, 
καθαρισμός και διευθέτηση των ρεμάτων, διαμόρφωση ζωνών στράγγισης του οδοστρώματος, καθώς και 
διαμόρφωση τω χωμάτινων τμημάτων, με σκοπό τη διευθέτηση των ομβρίων και την αποκατάσταση των 
φθορών, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των οχημάτων κατά τους χειμερινούς μήνες. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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: Ψ9ΣΛ7Λ9-ΕΨΔ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1976/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 27ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου σύνδεσης με επαρχιακή 
οδό στα όρια του Δ.Δ. Κατσικάς». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 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: Ψ9ΣΛ7Λ9-ΕΨΔ
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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. 18501/02-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2804/02-12-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7.Την υπ’ αριθ.   189326/14844 από  26-11-2021 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 σύνδεσης με 

επαρχιακή οδό στα όρια του Δ.Δ. Κατσικάς». 

8.Την από  02-12-2021 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 των φθορών του επαρχιακού δικτύου στα όρια της Κατσικάς, καθώς και την οδό πρόσβασης 

προς ΚΤΕΟ, το οποίο παρουσιάζει φθορές από την παλαιότητα και τα ερπυστικά φαινόμενα, που 

παρουσιάζονται στο οδόστρωμα. Απαιτείται να γίνει άμεσα αποκατάσταση και συντήρηση του οδοστρώματος 

προκειμένου να υπάρχει ασφαλές οδικό δίκτυο.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για 

την αποκατάσταση  του οδικού δικτύου σύνδεσης με επαρχιακή οδό στα όρια του Δ.Δ. Κατσικάς», 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 σύνδεσης με επαρχιακή οδό στα όρια του Δ.Δ. Κατσικάς», βάσει της από 02-12-2021 
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 των φθορών του επαρχιακού δικτύου στα όρια της Κατσικάς, καθώς και την οδό 
πρόσβασης προς ΚΤΕΟ, το οποίο παρουσιάζει φθορές από την παλαιότητα και τα ερπυστικά φαινόμενα 
που παρουσιάζονται στο οδόστρωμα, με άμεση αποκατάσταση και συντήρηση του οδοστρώματος 
προκειμένου να υπάρχει ασφαλές οδικό δίκτυο.  

➢ 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: Ψ9ΣΛ7Λ9-ΕΨΔ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1977/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 της αριθμ. πρωτ. 189371/8594/26-11-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με 
θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από  έντονα 
καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-
πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά κλπ), προς αποφυγή 
ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
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 εισήγηση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 8629/26-11-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2781/30-
11-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση την 
υπ΄ αριθμ. πρωτ. 189371/8594/26-11-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: 
«Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από  έντονα καιρικά 
φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, που 
προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός 
τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά κλπ), προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και 
διευκόλυνση της συγκοινωνίας». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 
τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 189371/8594/26-11-2021 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση 
βατότητας μετά από  έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις στο Οδικό 
Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-
πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά κλπ), προς αποφυγή ατυχημάτων για 
αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας.», το κείμενο την οποίας παρατίθεται κατωτέρω 
αυτολεξεί, ως εξής: 

«……… 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ        ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ   

AYTOTEΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ      Ιωάννινα 26 Νοεμβρίου 2021 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   Αριθμ. Πρωτ.  189371/8594 

                                    

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Πύρρου 1   

Ταχ. Κώδικας : 452 21                           

Πληροφορίες      Δ. Μαυρογιώργος                                                      

Τηλέφωνο : (2651) 0 87 313               

E-mail  : prostasia@php.gov.gr        

ΘΕΜΑ:  Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από  έντονα καιρικά φαινόμενα 

ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, που προκάλεσαν 

σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-

χαντακιών από φερτά υλικά κλπ) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της 

συγκοινωνίας. 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Έχοντας  υπόψη: 

mailto:prostasia@php.gov.gr
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1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 

4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 4447/2016 

(ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133).  

2. Το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» 

όπως τροποποιήθηκε  με το Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α΄). 

3. 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. 

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 μέχρι σήμερα και ισχύει. 

5. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} 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. 

6. Την Υ.Α 1299/2003 «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», 

περί φυσικών – τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών. 

7. Το αρ. πρωτ. 8794/06-12-2019 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 

ΨΓΚΟ46ΜΤΛΒ-Φ04) με θέμα «1η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και 

Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την 

κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη 

συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης" » 

8. Το υπ΄αριθμ. 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΔΑ : 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους. 

9. Το άρθρο 5 παρ. 19 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α 134/9.8.2019) περί αρμοδιότητας του Περιφερειάρχη για 

την έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την ερμηνεία της παραγράφου 2 του άρθρου 118 

του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Την υπ΄αριθ. 33/2599/08-11-2019 (ΑΔΑ:ΨΡΣΔ7Λ9-4ΑΧ)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου «Καθορισμός της ανά ώρα αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων-οχημάτων κλπ, 

που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών  (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, 

κατολισθήσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λ.π), στην Περιφέρεια Ηπείρου. 

11. Το Μητρώο ιδιοκτητών μηχανημάτων έργου, οχημάτων   για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε 

περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, 

σεισμοί δασικές πυρκαγιές τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Ηπείρου 

για το έτος 2021. 

12. Το με  Α.Α. 22/2021  έκτακτο δελτίο Επιδείνωσης Καιρού  (ΕΔΕΚ)  της Ε.Μ.Υ./Ε.Μ.Κ. σύμφωνα με το 

οποίο επιδείνωση θα παρουσιάζει ο καιρός τη Δευτέρα 22-11-2021 και από τα δυτικά με κύρια 

χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται τοπικά από χαλαζοπτώσεις. 

13. Το με Α.Α. 23/2021 έκτακτο δελτίο Επιδείνωσης Καιρού  (ΕΔΕΚ)  της Ε.Μ.Υ./Ε.Μ.Κ σύμφωνα με το 

οποίο διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας θα επηρεάσουν τη χώρα από την Παρασκευή 26-11-2021 και από 

τα δυτικά με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους θυελλώδους νότιους 

νοτιοδυτικούς ανέμους που θα φτάνουν τα 8 μποφόρ. 

Με τα μέχρι στιγμής προγνωστικά στοιχεία οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν την Κυριακή 28-

11-2021 και τη Δευτέρα 29-11-2021. 

14. Το γεγονός ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για την άμεση 

αντιμετώπιση των  προβλημάτων, που έχουν παρουσιασθεί στο Οδικό δίκτυο της Π.Ε Ιωαννίνων. 

15. Λόγω της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε από τα έντονα και  απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα που 

επικράτησαν (ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις) και προκάλεσαν έντονα προβλήματα 

επικινδυνότητας των οδοστρωμάτων με άμεσο κίνδυνο βλάβης της περιουσίας και της ζωής των πολιτών, 

των υποδομών και των συμφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) απαιτείται να γίνουν 

άμεσες ενέργειες προς αντιμετώπιση των καταστάσεων. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

1. Την απευθείας ανάθεση στις εταιρείες-φυσικά πρόσωπα ήτοι : 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΑΦΜ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΗΧ/ΤΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΝΤΟΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΔΟΒΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

021714730 

ΜΕ 34120 

ME 51006 
ΜΕ 105640 

17.000,00 € 13η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΓΚΟ46ΜΤΛΒ-Φ04
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΓΚΟ46ΜΤΛΒ-Φ04
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ΜΠΟΓΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΠΡΑΜΑΝΤΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

048082813 

ΜΕ 102881 
ΜΕ 123714 

ΜΕ 29751 

17.000,00 € 
ΕΠ. ΟΔΟΣ ΣΥΡΡΑΚΟ-

ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ-ΜΑΤΣΟΥΚΙ 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

& ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΜΟΝΟΛΙΘΙ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
801251231 

ΜΕ 125916 10.000.00 € 
ΕΠ. ΟΔΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥΣΑ-

ΜΟΝΟΛΙΘΙ 

ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 3 

ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
130957703 

ΜΕ 103972 7.000,00 € 
ΕΠ. ΟΔΟΣ ΠΕΤΡΟΒΟΥΝΙ-

ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ 

ΚΑΠΑΚΛΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΑΒΕΡΩΦ 8 ΚΟΝΙΤΣΑ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

301177163 

ΜΕ 105674 
ΜΕ 133147 

12.000,00 € 
ΕΠ. ΟΔΟΣ ΑΓΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΦΟΥΡΚΑ 

ΜΠΙΣΤΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

046444570 

ΜΕ 51080 

ΜΕ 116815 

ΜΕ 51079 

16.000,00 € 
ΕΠ. ΟΔΟΣ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ-

ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΙ 

ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΒΟΒΟΥΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

114453421 

ΜΕ 91561 
ΜΕ 51076 

ΜΕ 129686 

14.000,00 € ΕΠ. ΟΔΟΣ ΛΑΪΣΤΑ-ΒΟΒΟΥΣΑ 

ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΣΤΑΥΡΑΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

105349171 
ΜΕ 38337 7.000,00 € 

ΕΠ. ΟΔΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ-
ΔΟΛΙΑΝΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε. 
ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

800318099 
ΜΕ 29080 6.000,00 € Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΡΤΑΣ 

ΒΑΡΣΑΝΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΗΛΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 
301774142 

ΜΕ 19863 
ΜΕ  100533 

10.000,00 € ΕΠ. ΟΔΟΣ ΑΝΗΛΙΟ-ΧΑΛΙΚΙ 

ΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
021878471 

ΜΕ 30009 5.000,00 € ΕΠ. ΟΔΟΣ ΣΙΤΣΑΙΝΑ-ΔΕΜΑΤΙ 

ΣΙΩΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

061229766 

ΜΕ 88441 2.500,00 € 
Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

(ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ) 

που αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέσουν άμεσα τα εν λόγω μέσα και ότι άλλο απαιτηθεί από 26-11-2021 

και μέχρι το πέρας των επειγουσών εργασιών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι έκτακτες ανάγκες που έχουν 

προκύψει λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις).  

2. Εγκρίνει τις ανωτέρω δαπάνες και τη διάθεση πιστώσεων σε βάρος του έργου με ΚΑ 2018ΕΠ53000003 

«Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς 

Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (Υποέργο: Άρση 

καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας που προκλήθηκαν από απρόβλεπτα έντονα και ακραία καιρικά 

φαινόμενα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2021)» 

Η ακριβής δαπάνη θα προκύψει απολογιστικά μετά το πέρας των εργασιών. 

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου σε εφαρμογή των 

προβλέψεων του άρθρου 159 (παρ. 2) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010). 

 

Εσωτερική διανομή      Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

α) Αρχείο 

β) Φακ. 600.2             

                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

…………». 
.………………………………………………………………………………………………………… 
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. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1978/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 της αριθμ. πρωτ. 190755/12387/30-11-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 
στην Περιφέρεια Ηπείρου». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), 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. πρωτ. 190755/12387/30-11-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (αντίγραφο 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2786/30-11-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.) περί μετάθεσης του 
συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια 
εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου». 

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

  Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 
τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 190755/12387/30-11-2021 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου», το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως 
εξής: 

«………. 

 

 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

& ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ιωάννινα, 30 Νοεμβρίου 2021 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 190755/12387 

     

Ταχ. Δ/νση : Κεντρ. Πλατεία (Πύρρου) 1   

Ταχ. Κώδικας : 451 21   

Πληροφορίες : Ι. Τσεπέλης   

Τηλέφωνο : 26513 64232   

Fax : 26510 87426   

E-mail : i.tsepelis@php.gov.gr 
 

  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

        Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α’ 07-06-2010) «Αρμοδιότητες Περιφερειάρχη και 

ιδίως τα άρθρα 1 και 2 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 67338/4993/25-07-2016 Διακήρυξη του διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

εκτέλεση του υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ». 

3. Την από 15/06/2018 υπογεγραμμένη Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και αναδόχου Κ/ξίας, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Το γεγονός ότι τα έργα υποδομής δεν έχουν ολοκληρωθεί στο Σ.Μ.Α. Πρέβεζας και, ως συνέπεια του παραπάνω, 

δεν είναι εφικτή η εγκατάσταση και παραλαβή του εξοπλισμού. 

5. Την από 25/11/2021 Ορθή Επανάληψη της από 23/11/2021 γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ», όπως μας απεστάλη, με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 

189200/18476/25-11-2021 σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Η. 

6. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 187181/12072/24-11-2021 (Ορθή Επανάληψη στις 25/11/2021) σύμφωνη γνώμη του 

Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, περί μετάθεσης της προθεσμίας 
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παράδοσης του εξοπλισμού του Σ.Μ.Α. Πρέβεζας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. 

7. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3044/29-11-2021 απόφαση προέγκρισης τροποποίηση της νομικής δέσμευσης (18η μετάθεση 

του χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, μέσω της 

μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό της ανωτέρω 

απόφασης. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια 

εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου», από την ανάδοχο - βάσει 

της από 15-06-2018 σύμβασης - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT AE - ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος 

Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου και την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3044/29-11-2021 διατύπωση 

θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, για την τροποποίηση της νομικής 

δέσμευσης, μέσω της 18ης μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου, για το Σ.Μ.Α. Πρέβεζας, έως 

την 30/04/2022. 

Η παρούσα απόφαση υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου για έγκριση, κατά την επόμενη 

συνεδρίασή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07-06-2010 τ. Α’) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου 

 

Αλέξανδρος Καχριμάνης 

………». 

• Επισημαίνεται ότι, όπως αναφέρεται και στην ως άνω  αριθμ. πρωτ. 190755/12387/30-11-2021 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, η παρούσα μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού 
για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου, οφείλεται 
αποκλειστικά στο γεγονός ότι τα έργα υποδομής δεν έχουν ολοκληρωθεί στο Σ.Μ.Α. Πρέβεζας, με 
συνέπεια να μην είναι εφικτή η εγκατάσταση και παραλαβή του εξοπλισμού. 

Στο αριθμ. πρωτ. 1189/22-11-2021 έγγραφο του ΑΣΔΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου (με αριθμ. πρωτ. εισ. 
188223/1385/24-11-2021 στο Γραφείο Περιφερειάρχη Ηπείρου), με θέμα: «Σχετικά με την κατασκευή του 
ΣΜΑ Πρέβεζας», σε απάντηση του σχετικού αριθμ. πρωτ. 183659/1340/17-11-2021 εγγράφου του 
Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, αναφέρονται επιλέξει τα εξής: «…. Σε συνέχεια του (10) σχετικού 

εγγράφου σας σχετικά με την υλοποίηση του ΣΜΑ Πρέβεζας σας ενημερώνουμε ότι ο ΑΣΔΣΑ ΔΕ ΠΗ με 

διαγωνισμό που έχει υλοποιήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2021 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 182924) έχει 

ολοκληρώσει την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου του έργου (αρ. αποφ. ΔΣ ΑΣΔΣΑ: 51/2021/ 12.10.2021). 

Κατά της πράξεως αυτής έχει ασκηθεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. από τον 20 μειοδότη κατά του 

1ου μειοδότη. Η εκδίκαση της εν λόγω προσφυγής έχει προσδιοριστεί για την 7η /12/2021. Η προβλεπόμενη διάρκεια 

κατασκευής του ΣΜΑ Πρέβεζας είναι 4 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης ανάθεσης μεταξύ ΑΣΔΣΑ και 

αναδόχου …». 

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος με το εξής σκεπτικό: «Εμμένουμε στη διαφωνία 
μας για τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού για τη δημιουργία των ΣΜΑ της 
Περιφέρειας, και στην τοποθέτησή μας στις προηγούμενες σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής 
(28/1610/7-10-2021 & 33/1898/26-11-2021) και επειδή υπάρχει άμεση ανάγκη παραλαβής του 
εξοπλισμού, αντιπροτείνουμε να δοθεί παράταση μόνο για το ΣΜΑ Πρέβεζας και να υπάρξει συμφωνία να 
παραδοθεί και παραληφθεί ο εξοπλισμός σε όλους τους άλλους ΣΜΑ της Περιφέρειας, τα έργα υποδομής 
των οποίων έχουν ολοκληρωθεί.». 
.…………………………………………………………………………………………………………………..…… 
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: Ψ9ΣΛ7Λ9-ΕΨΔ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1979/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 30ο 

Έγκριση παράτασης ισχύος των συμβάσεων του ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων, 
για το έτος 2020, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και των νομικών 
προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς 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 Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ9ΣΛ7Λ9-ΕΨΔ
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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 τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, 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. Τις αριθμ. 20/1259/07-08-2020, 21/1343/14-08-2020, 28/1898/06-11-2020 και 33/2144/11-12-2020 
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης, 
διενέργειας, κατάρτισης της διακήρυξης και συγκρότησης της Επιτροπής, έγκρισης των Πρακτικών 
της Επιτροπής Διενέργειας και κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του ανοιχτού (διεθνούς) 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, για το έτος 
2021, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής 
αρμοδιότητάς της: Α) στον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Μ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ, για τα καύσιμα θέρμανσης (ΟΜΑΔΑ 
Α΄ - πετρέλαιο θέρμανσης) και Β) στην εταιρεία «ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.», για τα καύσιμα 
κίνησης (ΟΜΑΔΑ Β΄ - πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη απλή). 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 12462/01-12-2021 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 2794/01-12-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής: «… Εισηγούμαστε την παράταση της ισχύος των συμβάσεων προμήθειας καυσίμων 

θέρμανσης (πετρέλαιο θέρμανσης) και κίνησης [(Πετρέλαιο Κίνησης και Αμόλυβδη Βενζίνη (απλή)], που 

υπογράφηκε με τον αντίστοιχο προμηθευτή, για το έτος 2021, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων, από 01-01-2022 και έως την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας, από την 

Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Ιωαννίνων και την υπογραφή νέας σύμβασης και 

εφόσον, κατά το χρόνο της παράτασης, δε θα υπάρξει υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων του υπό προμήθεια 

καυσίμου, που καθορίζονται στη διακήρυξη…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση ισχύος των συμβάσεων προμήθειας πετρελαιοειδών για το έτος 2021, για τις 
ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που υπογράφηκαν με τους: α) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Μ. 
ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ, για τα καύσιμα θέρμανσης (ΟΜΑΔΑ Α΄ - πετρέλαιο θέρμανσης) και β) με την εταιρεία 
«ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.», για τα καύσιμα κίνησης (ΟΜΑΔΑ Β΄ - πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη 
αμόλυβδη απλή), αναδόχους του σχετικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, 
για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς 
της για το έτος 2021, βάσει των αριθμ. 20/1259/07-08-2020, 21/1343/14-08-2020, 28/1898/06-11-2020 
και 33/2144/11-12-2020 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, 

από 01-01-2022 και μέχρι την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, και την ανάδειξη οριστικών αναδόχων του σχετικού ανοιχτού (διεθνούς) ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού προμήθειας πετρελαιοειδών για το έτος 2022 και την υπογραφή νέων συμβάσεων, και 
εφόσον κατά το χρόνο της παράτασης, δε θα υπάρξει υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων του υπό 
προμήθεια καυσίμου, που καθορίζονται στη διακήρυξη.  
.……………………………………………………………………………………………………………………… 
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: Ψ9ΣΛ7Λ9-ΕΨΔ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1980/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 λειτουργικών δαπανών 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. 

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), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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, 11/31/12-08-2021 και 14/37/29-
09-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης και 5ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. οικ. 12680/06-12-2021 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2836/06-12-2021 αντίστοιχα στον φάκελο εισηγήσεων 
2021 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα, 
ως εξής:   

«… Έχοντας υπόψη προφορικά αιτήματα και ανάγκες συγκεκριμένων Δ/νσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 

Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και προκειμένου να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία των Δ/νσεων της 

Περιφέρειας Ηπείρου εισηγούμαστε την έγκριση των παρακάτω δαπανών, με το Φ.Π.Α., όπου αυτό 

προβλέπεται, 

1) Προμήθεια Ανταλλακτικών Υλικών Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Λοιπών Μηχανημάτων 

Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

η οποία και διενεργεί επισκευές αναλόγως στις υπόλοιπες Δ/νσεις της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικής 

δαπάνης 4.000 €. 

2) Εκτέλεση Εργασιών Επισκευής Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Λοιπών Μηχανημάτων 

Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

η οποία και διενεργεί επισκευές αναλόγως στις υπόλοιπες Δ/νσεις της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικής 

δαπάνης 1.500 €. 

3) Κατασκευή και Προμήθεια Πινακίδων για τις ανάγκες του Τμήματος Προμηθειών το οποίο και εξοπλίζει 

αναλόγως τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου συνολικής δαπάνης 1.500 €. 

4) Εκτέλεση Υπηρεσιών Ελέγχου και Αναγόμωσης Πυροσβεστήρων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων η οποία και ελέγχει τις σχετικές εργασίες συντήρησης του κτιρίου της Περιφέρειας Ηπείρου συνολικής 

δαπάνης 500 €. 

5) Εκτέλεση Εργασιών Επισκευής Αρχειοθηκών & Φοριαμών για τις ανάγκες της Δ-νσης Τεχνικών Έργων η 

οποία και ελέγχει τις σχετικές εργασίες συντήρησης του κτιρίου της Περιφέρειας Ηπείρου συνολικής δαπάνης 

1.500 € 

6) Προμήθεια Υλικών Συσκευασίας για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 

συνολικής δαπάνης 500 €. 

7) Προμήθεια Εξοπλισμού και Ηλεκτρομηχανολογικών Μηχανημάτων απαραιτήτων για την τηλεργασία, τις 

τηλεδιασκέψεις και των έλεγχο εισόδου των κτιρίων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου λόγω COVID-

19 για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η οποία και εξοπλίζει αναλόγως τις 

υπόλοιπες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου συνολικής δαπάνης 5.000 €. 

Οι ανωτέρω δαπάνες περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα: (ΠΙΝΑΚΑΣ) Για τα ανωτέρω υλικά η 

δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου....». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 
των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, και τη διάθεση των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 και των αντίστοιχων ΚΑΕ του 
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προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

με ΦΠΑ 

ΕΦ 072 / 

ΚΑΕ 

Προμήθεια Ανταλλακτικών Υλικών Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Λοιπών 

Μηχανημάτων Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού 
4.000,00 € 1329 

Εργασίες Επισκευής Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Λοιπών Μηχανημάτων 

Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού  
1.500,00 € 0869 

Κατασκευή και Προμήθεια Πινακίδων 1.500,00 € 1699 

Υπηρεσίες ελέγχου και αναγόμωσης Πυροσβεστήρων 500,00 € 1699 

Εργασίες Επισκευής Επίπλων Αρχειοθηκών & Φοριαμών 1.500,00 € 0873 

Προμήθεια Υλικών Συσκευασίας 500,00 € 1699 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Ηλεκτρομηχανολογικών μηχανημάτων απαραιτήτων για 

την τηλεργασία, τις τηλεδιασκέψεις και των έλεγχο εισόδου των κτιρίων των 

υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου λόγω COVID-19  

5.000,00€ 5152 

.…………………………………………………………………………………………………………… 
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. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1981/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 
Εργασίες διαμόρφωσης κα διαπλάτυνσης οδού και διευθέτησης ομβρίων σε τμήματα της 
επαρχιακής οδού Ανατολικής – Κοτομίτσα (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: Ψ9ΣΛ7Λ9-ΕΨΔ



-98- 

 

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. 18662/02-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2809/02-12-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ.   191154/14966 από  30-11-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το 

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

2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 

Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Εργασίες διαμόρφωσης και διαπλάτυνσης οδού και διευθέτησης ομβρίων 

σε τμήματα της  επαρχιακής οδού Ανατολικής – Κοτομίτσα (παροχή υπηρεσιών)».  

8. Την από  02-12-2021 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  για την αποκατάσταση 

τμημάτων που κατολισθαίνουν κατά μήκος του Επαρχιακού οδικού δικτύου, στα οποία θα γίνει άρση 

καταπτώσεων, εκσκαφή και διαπλάτυνση, διαμόρφωση των πρανών, καθώς και επισκευή συρματοκιβωτίων 

που είχαν διαμορφωθεί. Θα γίνει επίσης διευθέτηση των ομβρίων και επισκευή των χωμάτινων τμημάτων του 

οδοστρώματος.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες διαμόρφωσης και 

διαπλάτυνσης οδού και διευθέτησης ομβρίων σε τμήματα της  επαρχιακής οδού Ανατολικής – Κοτομίτσα 

(παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, 

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

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά 
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας 
του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διαμόρφωσης και διαπλάτυνσης οδού και 
διευθέτησης ομβρίων σε τμήματα της  επαρχιακής οδού Ανατολικής – Κοτομίτσα (παροχή υπηρεσιών), 
βάσει της από 02-12-2021 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 τμημάτων που κατολισθαίνουν, κατά μήκος του επαρχιακού οδικού δικτύου, στα οποία 
θα γίνει άρση καταπτώσεων, εκσκαφή και διαπλάτυνση, διαμόρφωση των πρανών, καθώς και επισκευή 
συρματοκιβωτίων που είχαν διαμορφωθεί, ενώ παράλληλα θα γίνει διευθέτηση των ομβρίων και επισκευή 
των χωμάτινων τμημάτων του οδοστρώματος. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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: Ψ9ΣΛ7Λ9-ΕΨΔ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1982/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 33ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση του επαρχιακού δικτύου από Ελατοχώρι 
έως Εικονίσματα Βοβούσας Ζαγορίου». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 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. 18502/02-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2808/02-12-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ.   189327/14845   από  26-11-2021 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 επαρχιακού 

δικτύου από Ελατοχώρι έως Εικονίσματα Βοβούσας Ζαγορίου». 

8. Την από  02-12-2021 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 ασφαλτοτάπητα κατά μήκος του Επαρχιακού οδικού δικτύου από Ελατοχώρι 

προς Βοβούσα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Εικονίσματος, όπου παρουσιάζονται οι μεγαλύτερες 

φθορές. Στο συγκεκριμένο τμήμα λόγω των συνεχόμενων καθαρισμών από τα εκχιονιστικά μηχανήματα, το 

συνεχές ρίξιμο αλατιού, καθώς και των φυσιολογικών φθορών από το χρόνο, παρουσιάζει τα μεγαλύτερα 

προβλήματα τα οποία χρειάζονται άμεση αποκατάσταση.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος  για 

την αποκατάσταση  του επαρχιακού δικτύου από Ελατοχώρι έως Εικονίσματα Βοβούσας Ζαγορίου», σε βάρος 

των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ 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 «Προμήθεια ασφαλτομίγματος  για την αποκατάσταση  
του επαρχιακού δικτύου από Ελατοχώρι έως Εικονίσματα Βοβούσας Ζαγορίου», βάσει της από 02-12-
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 ασφαλτοτάπητα, κατά μήκος του επαρχιακού οδικού δικτύου από Ελατοχώρι 
προς Βοβούσα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Εικονίσματος, όπου παρουσιάζονται οι μεγαλύτερες 
φθορές, δεδομένου ότι στο συγκεκριμένο τμήμα, λόγω των συνεχόμενων καθαρισμών από τα εκχιονιστικά 
μηχανήματα, το συνεχές ρίξιμο αλατιού, καθώς και των φυσιολογικών φθορών από το χρόνο, παρουσιάζει 
τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία χρήζουν άμεσης αποκατάστασης.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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: Ψ9ΣΛ7Λ9-ΕΨΔ



-101- 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1983/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια διαγνωστικών test Covid-19 σε 
ωφελούμενους κλειστών δομών φιλοξενίας ηλικιωμένων και Α.Μ.Ε.Α. Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
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 
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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 Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα, (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4345/26-11-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2767/26-
11-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη διενέργεια διαγνωστικών test Covid-19 σε ωφελούμενους 
κλειστών δομών φιλοξενίας ηλικιωμένων και Α.Μ.Ε.Α. Περιφέρειας Ηπείρου.  

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού  € 2.000,00 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 Περιφέρειας  Ηπείρου  2020-2022», για τη 
διενέργεια διαγνωστικών test Covid-19 σε ωφελούμενους κλειστών δομών φιλοξενίας ηλικιωμένων και 
Α.Μ.Ε.Α. Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 4345/26-11-2021 σχετική εισήγηση της 
Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως 
εξής:  

«….Σας κάνουμε γνωστό ότι, λόγω της συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης και του τέταρτου κύματος της 

Πανδημίας του covid-19 που εξελίσσεται αυτή την περίοδο τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στη χώρα μας , 

συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η διενέργεια των μοριακών τεστ PCR από τα Κέντρα αναφοράς της Περιφέρειάς μας 

όσο και των rapid-test  από τις ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ, που λειτουργούν στην γεωγραφική ακτίνα της Περιφέρειας 

Ηπείρου σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας, προκειμένου με την έγκαιρη διάγνωση να 

επιτευχθεί η μείωση της διασποράς του κορωνοϊού.  

Όλο αυτό το διάστημα έχει δοθεί από την Ελληνική Πολιτεία ιδιαίτερη βαρύτητα στις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες, 

οι οποίοι είναι ηλικιωμένοι και ΑΜΕΑ και αποτελούν την ομάδα υψηλού κινδύνου για βαριά νόσηση, ιδιαίτερα δε 

αυτών που διαμένουν σε κλειστές δομές φιλοξενίας (Μ.Φ.Η.-Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και Κέντρα 

Αποκατάστασης ΑμεΑ).  

Εκτός από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και μάλιστα σε απόλυτη προτεραιότητα από τον υπόλοιπο 

πληθυσμό έχουν νομοθετηθεί και ειδικές ρυθμίσεις και διαδικασίες για την διαχείριση των ύποπτων κρουσμάτων σε 

αυτές τις δομές όπως και για την διασφάλιση της εισόδου και διασποράς του ιού εντός των Μονάδων.  

Απαιτείται λοιπόν η διενέργεια δύο τεστ PCR, με απόσταση 5 ημερών μεταξύ τους,  όταν κάποιος ηλικιωμένος 

εξέρχεται από νοσοκομειακό πλαίσιο για οποιαδήποτε αιτία έχει εισαχθεί σε αυτό, καθώς και η πενθήμερη 

απομόνωση προκειμένου να επιστρέψει και πάλι στον προσωπικό του χώρο και να βρίσκεται μαζί με άλλους 

φιλοξενούμενους. 

Επίσης απαιτείται η άμεση διενέργεια rapid-test σε περίπτωση που υπάρχουν ύποπτα συμπτώματα, σύμφωνα πάντα 

με τις οδηγίες των ιατρών των Μονάδων.     

Η Περιφέρεια Ηπείρου, στα πλαίσια του επιχειρησιακού της σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της Υγειονομικής 

κρίσης και προκειμένου να συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου διασποράς του Κορωνοϊού και στην προστασία των 

ευπαθών ομάδων, πρόκειται να ενισχύσει αυτή την υποχρέωση των Μ.Φ.Η. για την διενέργεια των τεστ από Ιδιωτικό 

Διαγνωστικό Εργαστήριο, δεδομένου ότι πρόκειται για μονάδες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν 

οργανωμένη και υποδειγματική φροντίδα στους ηλικιωμένους και τα ΑΜΕΑ .  

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε την κάλυψη της προαναφερόμενης  δαπάνης ως κάτωθι: (ΠΙΝΑΚΑΣ) 

Το ποσόν αυτό θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 

«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και  ειδικών Δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022.…». 
.………………………………………………………………………………………………………… 
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. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1986/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Παροχή τεχνικής βοήθειας για την σύνταξη μελέτης “Διάνοιξη δασικών οδών στα όρια της Τ.Κ. 
Βερενίκης”». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 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. 18377/25-11-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2761/26-11-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7.Την υπ’ αριθ.  187666/14711  από   24-11-2021  απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 3.000,00€ με το ΦΠΑ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο: 

«Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών  δράσεων  Περιφέρειας  Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Παροχή τεχνικής 

βοήθειας για την σύνταξη μελέτης ‘’Διάνοιξη δασικών οδών στα όρια της Τ.Κ. Βερενίκης’’». 

Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι πρόκειται για την παροχή τεχνικής βοήθειας υπηρεσιών, 

προκειμένου να συνταχθεί μελέτη για τη διάνοιξη δασικών οδών στα όρια της Τ.Κ. Βερενίκης, με σκοπό να 

πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης της οδοποιίας για την εξυπηρέτηση τω κατοίκων και των παράγωγων της 

περιοχής. Συγκεκριμένα θα πρέπει να γίνει πλήρη αποτύπωση της περιοχής, καθώς και στο σύνολο τους όλες οι απαραίτητες 

τεχνικές εκθέσεις, μελέτες και προϋπολογισμός για την κάθε απαραίτητη αδειοδότηση - γνωμοδότηση που θα απαιτηθεί..  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Παροχή τεχνικής βοήθειας για την σύνταξη 

μελέτης ‘’Διάνοιξη δασικών οδών στα όρια της Τ.Κ. Βερενίκης’’», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 

Κ.Α.  2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 3.000,00€ (με Φ.Π.Α.) …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 3.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων  Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή τεχνικής βοήθειας για την σύνταξη μελέτης 
“Διάνοιξη δασικών οδών στα όρια της Τ.Κ. Βερενίκης”», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
πρόκειται για την παροχή τεχνικής βοήθειας υπηρεσιών, προκειμένου να συνταχθεί μελέτη για τη διάνοιξη 
δασικών οδών στα όρια της Τ.Κ. Βερενίκης, με σκοπό να πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης 
της οδοποιίας για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των παραγωγών της περιοχής και συγκεκριμένα 
απαιτείται η πλήρης αποτύπωση της περιοχής, καθώς και όλες, στο σύνολό τους,  οι απαραίτητες τεχνικές 
εκθέσεις, μελέτες και προϋπολογισμός, για την κάθε απαραίτητη αδειοδότηση - γνωμοδότηση που θα 
απαιτηθεί. 

➢ 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: Ψ9ΣΛ7Λ9-ΕΨΔ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1987/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 38ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση διαγράμμισης άξονα οδοστρώματος της 36ης 
επαρχιακής οδού 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/
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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. 15804/29-11-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2797/01-12-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7.Την υπ’ αριθ.  189324/14843  από  26-11-2021 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 υλικών για την αποκατάσταση  διαγράμμισης  άξονα  οδοστρώματος  της 36ης επαρχιακής οδού του δικτύου 

της Π.Ε. Ιωαννίνων». 

8.Την από 29-11-2021 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 χρωμάτων διαγραμμίσεων που θα 

χρησιμοποιηθούν στην  36η επαρχιακή οδό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων, καθώς διαπιστώθηκε ότι έχουν υποστεί 

σημαντικές φθορές με αποτέλεσμα η διαγράμμιση να μην είναι  έντονη και διάφορα σημεία να μην φαίνεται και καθόλου. 

Το γεγονός ότι  η κίνηση των διερχόμενων οχημάτων στις εν λόγω  επαρχιακές οδούς  είναι αυξημένη, κρίνεται αναγκαία 

και άμεση η επαναδιαγράμμιση αυτών. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: 

«Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση  διαγράμμισης  άξονα  οδοστρώματος  της 36ης επαρχιακής οδού του δικτύου 

της Π.Ε. Ιωαννίνων», 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 υλικών για την αποκατάσταση 
διαγράμμισης άξονα οδοστρώματος της 36ης επαρχιακής οδού του δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων», βάσει 
της από 29-11-2021 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 
χρωμάτων διαγραμμίσεων που θα χρησιμοποιηθούν στην 36η επαρχιακή οδό του οδικού δικτύου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, καθώς διαπιστώθηκε ότι έχουν υποστεί σημαντικές φθορές, με αποτέλεσμα η 
διαγράμμιση να μην είναι  έντονη και σε διάφορα σημεία να μην φαίνεται και καθόλου και με δεδομένο ότι 
η κίνηση των διερχόμενων οχημάτων, στις εν λόγω επαρχιακές οδούς, είναι αυξημένη, κρίνεται αναγκαία 
και άμεση η επαναδιαγράμμισή τους.  

➢ 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: Ψ9ΣΛ7Λ9-ΕΨΔ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1988/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 του από 30-11-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-11-2021 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο (κατασκευή, 
απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ) (Υποέργο: Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – 
Σκοτωμένο)», προϋπολογισμού € 3.344.277,95 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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. 30/1772/27-10-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: 

Α. Καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση επαρχιακής οδού 
Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο (κατασκευή, απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ) (Υποέργο: Βελτίωση 
επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο)», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 2.696.998,35 € και συνολικής δαπάνης 
3.344.277,95 € με ΦΠΑ, σε βάρος του προϋπολογισμού του έργου της ΣΑΕ 071 του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με ΚΑ 2020ΣΕ07100013 και τίτλο «Βελτίωση 
επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο (κατασκευή, απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ)», 
συνολικού  προϋπολογισμού € 3.500.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν 
στην αριθμ. πρωτ. 2996/26-10-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. 
πρωτ. 1078/26-10-2021 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. 

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. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3245/30-11-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2792/30-11-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
προς έγκριση, το από 30-11-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 30-11-2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΑΣΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 
σαράντα δύο και τριάντα δύο εκατοστά επί τοις εκατό (42,32 %) στις τιμές του Τιμολογίου 
μελέτης και προσφερόμενο ποσό 1.352.545,15 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και 
ΦΠΑ, 1.555.589,53 € χωρίς ΦΠΑ και 1.928.931,02 € με ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 30-11-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-11-2021 
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. 184030 για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο 
(κατασκευή, απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ) (Υποέργο: Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – 
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Σκοτωμένο)», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και 
αναθεώρηση) 2.696.998,35 € και συνολικής δαπάνης 3.344.277,95 € με ΦΠΑ, σε βάρος του 
προϋπολογισμού του έργου της ΣΑΕ 071 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με ΚΑ 
2020ΣΕ07100013 και τίτλο «Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο 
(κατασκευή, απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ)», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και 
αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός 
μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα δύο και τριάντα δύο 
εκατοστά επί τοις εκατό (42,32 %) στις τιμές του Τιμολογίου μελέτης και προσφερόμενο ποσό 
1.352.545,15 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 1.555.589,53 € χωρίς ΦΠΑ και 
1.928.931,02 € 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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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 για την κατασκευή του έργου 

«Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο (κατασκευή, 

απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ) (Υποέργο: Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – 

Σκοτωμένο)». 

Στην Άρτα σήμερα της 30.11.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 

221 του Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν 4782/2021, η οποία 

συγκροτήθηκε με την αριθ. 30/1772/27.10.2021 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. 

184030 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος, 

2. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος, και 

3. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Μηχανικός Δομικών Έργων, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 

25η.11.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1000 πμ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

των προσφορών η 30.11.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 1000 πμ. 

Στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν σφραγισμένες προσφορές από τους παρακάτω 

συμμετέχοντες: 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντα 
Χρόνος υποβολής 

προσφοράς 

1 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

(δ.τ. Ε.ΚΑΤ.ΕΛ. Α.Τ.Ε.) 
24/11/2021 12:12:46 

2 ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ 24/11/2021 13:18:59 

3 ΙΣΤΩΡ ΑΤΕΕ 24/11/2021 19:59:46 

4 ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 25/11/2021 08:44:02 

5 ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 25/11/2021 09:00:20 

6 ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ 25/11/2021 09:04:59 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων των 

προσφορών («Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά»). Στον ηλεκτρονικό 

χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού 

ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας και κοινοποιήθηκε δια μέσου της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του Συστήματος σε όλους τους προσφέροντες. 

Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των 

επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής 

σχετικού ψηφιακού αρχείου μέσα από το υποσύστημα. Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά 

τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις καταχωρήθηκαν στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

ΑΔΑ: Ψ9ΣΛ7Λ9-ΕΨΔ



-111- 

 

Α/Α 
Α/Α 

καταθ. 
Επωνυμία προσφέροντα 

Ποσοστό 
(%) 

Προσφερόμενο 
ποσό 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 233653 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ (δ.τ. Ε.ΚΑΤ.ΕΛ. Α.Τ.Ε.) 

36,54 1.711.610,58 

2 234483 ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ 20,00 2.157.598,69 

3 234835 ΙΣΤΩΡ ΑΤΕΕ 27,14 1.965.121,78 

4 234996 ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

42,32 1.555.589,53 

5 234691 ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 35,65 1.735.437,61 

6 235178 ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ 40,67 1.600.170,83 

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 53.939,97 € 

ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή, ο οποίος ολοκληρώθηκε αυθημερόν. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού πραγματοποίησε τον απαραίτητο έλεγχο των εγγυητικών επιστολών 

βάσει του άρθρου 72, παρ.13 του Ν 4412/2016 και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους και την 

εμπρόθεσμη υποβολή τους. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των παραδεκτών προσφορών κατά 

σειρά μειοδοσίας: 

Α/Α 
Α/Α 

καταθ. 
Επωνυμία προσφέροντα 

Ποσοστό 

(%) 

Προσφερόμενο 

ποσό 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 234996 ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
42,32 1.555.589,53 

2 235178 ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ 40,67 1.600.170,83 

3 233653 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (δ.τ. Ε.ΚΑΤ.ΕΛ. 

Α.Τ.Ε.) 

36,54 1.711.610,58 

4 234691 ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 35,65 1.735.437,61 

5 234835 ΙΣΤΩΡ ΑΤΕΕ 27,14 1.965.121,78 

6 234483 ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ 20,00 2.157.598,69 

Μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται η 

εργοληπτική επιχείρηση «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η Επιτροπή 

συντάσσει το παρόν πρακτικό και εισηγείται προς τη Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας 

Ηπείρου την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος προσέφερε μέση 

τεκμαρτή έκπτωση σαράντα δύο και τριάντα δύο εκατοστά επί τοις εκατό (42,32 %) στις 

τιμές του Τιμολογίου μελέτης και προσφερόμενο ποσό 1.352.545,15 € χωρίς απρόβλεπτα, 

αναθεώρηση και ΦΠΑ, 1.555.589,53 € χωρίς ΦΠΑ και 1.928.931,02 € με ΦΠΑ. 

 Άρτα, 30.11.2021  

 Η Επιτροπή  

   

1. Ιωάννα Ζαρκάδα 2. Μαρία Βασιλειάδη 3. Αλεξάνδρα Βέλιου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1989/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 40ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών για την 
«Επισκευή δύο σταθμών μέτρησης ποιότητας νερού ποταμών και τάφρων που 
εκβάλλουν στον Αμβρακικό» της Π.Ε. Άρτας, αναδόχου «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.» μέχρι την 28-02-2022. 

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3235/30-11-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2788/30-11-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:  

«….Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την από 26.11.2021 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την 

οποία ζητά παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου κατά τρεις μήνες για τους λόγους που 

αναγράφονται σε αυτή  

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Έργων 

Χρηματοδοτούμενων από Έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2021 και η συμβατική του δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 

19.800,00 € χωρίς ΦΠΑ και συνολικής δαπάνης 24.552 € με ΦΠΑ. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 

07.07.2021 και η αρχική προθεσμία περάτωσης είναι η 30.11.2021. 

Η Υπηρεσία μας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μετ’ αναθεωρήσεως 

μέχρι 28.02.2022 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και παρακαλούμε να 

αποφασίσετε σχετικά...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών για την «Επισκευή δύο 
σταθμών μέτρησης ποιότητας νερού ποταμών και τάφρων που εκβάλλουν στον Αμβρακικό» της 
Π.Ε. Άρτας, αναδόχου «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.» μέχρι την 28-02-2022, 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. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1990/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 
195130/2830/06-12-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 41ο 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-
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 
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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, 11/31/12-08-2021 και 14/37/29-09-2021 
αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4824/06-12-2021 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2842/06-12-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η 
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν 
λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και 
Κ.Α.Ε., σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Άρτας έτους 2021, όπως εμφανίζονται 
στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν 
λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των 
αντίστοιχων εγκεκριμένων, του Ε.Φ. 072 και ανά Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, έτους 2021, καθώς και την υλοποίηση των αναφερομένων 
υπηρεσιών και προμηθειών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ύστερα από έρευνα αγοράς, 
σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

Ε.Φ. 072 / 

ΚΑΕ 

1 
Δαπάνη μεταφοράς (αρχειακού και ανακυκλώσιμου υλικού)  για τις 

ανάγκες της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας. 
600,00 € 0879 

2 

Δαπάνη για  την οργάνωση   εκδήλωσης  εορτασμού της Πρωτοχρονιάς 

2022 η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1η Ιανουαρίου 2022 στην 

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Η πραγματοποίηση της εκδήλωσης  κρίνεται 

απαραίτητη και  επιβάλλεται από τους κανόνες εθιμοτυπίας  και Δημοσίων 

σχέσεων.  

1.000,00 € 0845 

.…………………………………………………………………………………………………………… 
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. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1991/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 42ο 

Έγκριση 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 «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης κατολισθήσεων και 
καθιζήσεων στην επαρχιακή οδό περιοχής Τετραφυλίας μετά από έντονες καταιγίδες», 
προϋπολογισμού 210.000,00 € 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), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 18739/01-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2802/02-12-2021 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. Μετά τις πρόσφατες έντονες καταιγίδες που σημειώθηκαν στην ορεινή περιοχή του πρώην Δήμου 

Τετραφυλίας, εκδηλώθηκαν σε αρκετά σημεία του επαρχιακού δικτύου κατολισθήσεις και καθιζήσεις. Σε 

μια οδική χάραξη με δύσκολη γεωμετρία ( απότομες κλίσεις, έντονες ανωφέρειες – κατωφέρειες κλπ), 

όπου και η γεωμορφολογία του εδάφους ( κυρίως φλύσχης) βοηθάει, ο μεγάλος όγκος νερού είχε σαν 

αποτέλεσμα την αποκοπή τμημάτων πρανών ανάντη και κατάντη, την εκδήλωση καθιζήσεων, την 

ολίσθηση του ποδός της οδού με άμεσο τον κίνδυνο κατάρρευσης αυτής. Απαιτείται άμεσα η 

αποκατάσταση των παραπάνω φθορών, ώστε η επαρχιακή οδός να κυκλοφορείται με ασφάλεια. 

3. Στη συνέχεια των παραπάνω το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα 

συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ. : 186738/18281/1-12-2021 απόφαση της 

Δ.Τ.Ε./Π.Η., προκειμένου να απομακρυνθούν άμεσα τα προϊόντα των κατολισθήσεων, να 

αποκατασταθούν οι καθιζήσεις, ώστε η οδός 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: «Επείγουσες εργασίες 

αποκατάστασης κατολισθήσεων και καθιζήσεων στην επαρχιακή οδό περιοχής Τετραφυλίας μετά από έντονες 

καταιγίδες » του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 

Περιφέρειας Ηπείρου » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού 210.000,00 €.  

 

Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος 

αποτελούμενη  από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

α) Μαρινέλα Μπλιθικιώτη Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, ως πρόεδρος 

β) Έλλη Μπαρέκα Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, ως μέλος 

γ) Νικόλαο Κολιό Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας ως μέλος 

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής: 

α) Δέσποινα Σιαμπίρη Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

β) Χρήστο Καραγιαννίδη Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

γ) Δημήτριο Τσιούμπο Πολιτικό  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.  

…». 

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

Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου «Επείγουσες 
εργασίες αποκατάστασης κατολισθήσεων και καθιζήσεων στην επαρχιακή οδό περιοχής 
Τετραφυλίας μετά από έντονες καταιγίδες», προϋπολογισμού 210.000,00 € με ΦΠΑ 
σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε 
με την αριθμ. πρωτ. 186738/18281/01-12-2021 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. 18739/01-12-2021 (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 «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης κατολισθήσεων και καθιζήσεων στην 
επαρχιακή οδό περιοχής Τετραφυλίας μετά από έντονες καταιγίδες», προϋπολογισμού 
210.000,00 € με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Μαρινέλα Μπλιθικιώτη Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος 

β) Έλλη Μπαρέκα Τοπογράφος Μηχανικός 

γ) Νικόλαος Κολιός Πολιτικός Μηχανικός 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Δέσποινα Σιαμπίρη Τοπογράφος Μηχανικός 

β) Χρήστος Καραγιαννίδης Πολιτικός Μηχανικός 

γ) Δημήτριος Τσιούμπος Πολιτικός Μηχανικός 

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

Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1993/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 44ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παράταση ισχύος των συμβάσεων του 
ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας πετρελαιοειδών, για τα έτη 2020 & 2021, για τις 
ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς 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 
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), 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, 11/31/12-08-2021 και 14/37/29-
09-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης και 5ης τροποποίησής του. 

6. Τις αριθμ. 6/362/28-02-2020, 32/2565/29-10-2019 και 3/200/28-01-2020 αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης, 
διενέργειας, κατάρτισης της διακήρυξης, έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής 
Διενέργειας και κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς 
της για τα έτη 2020 & 2021 στους μειοδότες: Α) ΣΑΒΒΑ Π. ΘΩΜΑΖΟ, για την προμήθεια 
υγρών καυσίμων [ΟΜΑΔΑ Α΄- πετρέλαιο θέρμανσης και ΟΜΑΔΑ Β΄ - καύσιμα κίνησης 
(βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης)] και Β) στην εταιρεία «GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», για την προμήθεια 
λιπαντικών (ΟΜΑΔΑ Γ΄). 

7. Τις αριθμ. 26/1519/17-09-2021 και 33/1920/26-11-2021 αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης, διενέργειας, 
κατάρτισης των όρων της διακήρυξης, και έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής 
Διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια 
πετρελαιοειδών για τα έτη 2022 & 2023, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της. 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 23995/06-
12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2837/06-12-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 
Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…. Λαμβάνοντας υπόψη : …  

6. Την υπ’ αριθµ. 6/362/28-02-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας     Ηπείρου, με 

την οποία κατακυρώθηκε η προμήθεια πετρελαιοειδών στον κ. Θωμάζο Θωμά, σε ότι αφορά τις ΟΜΑΔΕΣ 

Α΄ και Β΄, βάσει της αριθ. πρωτ. 6/2019 σχετικής διακήρυξης με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 81742 της 

Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου 

7. Την αριθμ.πρωτ.48908/6604/27-04-2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV006619847) σύμβαση που καταρτίστηκε 

κατόπιν ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού (υπ’αριθμ.6/2019 Διακήρυξη)  

8. Την Διακήρυξη 149912/18127/29-09-2021 με α/α Συστήματος 139341 και τίτλο : «Ανάδειξη προμηθευτών 

πετρελαιοειδών για τα έτη 2022 & 2023, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Θεσπρωτίας και των 

Ν.Π.Δ.Δ. χωρικής της αρμοδιότητας» ήτοι: ΕΚΑΒ 6ης ΥΠΕ και ΒΝΣ ΟΑΕΔ Ηγουμενίτσας, η οποία 

διαγωνιστική διαδικασία  βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί, μέχρι τέλος του 

τρέχοντος έτους 

9. Το δικαίωμα παράτασης για δύο (2) επιπλέον μήνες, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 9 της εν λόγω 

συμβάσης, που αφορά στα έτη 2020 και 2021, εφόσον θα προηγηθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Ηπείρου, υπό την αίρεση ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση των ανά είδος καυσίμων, για τις 

ποσότητες, που καθορίστηκαν στην σχετική διακήρυξη. 
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10.  Το γεγονός ότι για κάθε μήνα παράτασης η παραδιδόμενη ποσότητα δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη 

από αυτήν που προκύπτει από τη σύμβαση, κατ’ αναλογία 

11.  Τον όρο ότι για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη), το ποσοστό 

έκπτωσης θα είναι στο 4% στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους, 

την ημέρα παράδοσής του. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

Α. Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 24.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, για την δίμηνη 

παράταση της σύμβασης που είναι σε ισχύ μέχρι 31.12.2021, έως τέλη Φεβρουαρίου 2022 ή μέχρι την 

ολοκλήρωση του νέου διενεργηθέντος διαγωνισμού. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της ΠΕ 

Θεσπρωτίας ως εξής : … (ΠΙΝΑΚΑΣ)  

Β. Την έγκριση παράτασης  της σύμβασης πετρελαιοειδών που είναι σε ισχύ μέχρι την 31η-12-2021, με τον κ. 

Θωμάζο Π. Σάββα με ΑΦΜ 045698626 – Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας, από 01-01-2022 έως 28-02-2022 ή μέχρι την 

ολοκλήρωση του τρέχοντος διαγωνισμού. ...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.000,00 € με ΦΠΑ και την δέσμευση των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους  2022 (πολυετής δέσμευση 
υποχρέωσης), ανά ΕΦ και ΚΑΕ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄) 
και της παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 4257/2014, για την παράταση ισχύος της σύμβασης 
προμήθειας πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρμανσης και καύσιμα κίνησης), η οποία είναι σε ισχύ 
μέχρι την 31-12-2021, για δύο μήνες, ήτοι μέχρι την 28-02-2022 άλλως μέχρι την ολοκλήρωση 
του εν εξελίξει ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τα 
έτη 2022 & 2023, ως εξής: 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗ 2022 

072 1511 Καύσιμα κίνησης και Λιπαντικά 20.000,00 

072 1512 Πετρέλαιο Θέρμανσης 4.000,00 

Β. Εγκρίνει την παράταση ισχύος της αριθμ. πρωτ. 48908/6604/27-04-2020 
(ΑΔΑΜ:20SYMV006619847) σύμβασης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με τον «Θωμάζο Π. Σάββα» με 
ΑΦΜ 045698626 – Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι την 31-12-2021, για την 
προμήθεια πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρμανσης και καύσιμα κίνησης), από 01-01-2022 μέχρι 
την 28-02-2022, άλλως μέχρι την ολοκλήρωση του εν εξελίξει ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τα έτη 2022 & 2023, για τις ανάγκες της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   

Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1994/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 45ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποξήλωση γέφυρας μπέλεϋ Βρυσέλλας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων 
(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 Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 18911/03-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2826/03-12-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη: 

1. Λόγω της ασθένειας των πλατάνων (μεταχρωματικό έλκος) και κατά μήκος του ποταμού Καλαμά σε συνδυασμό με την 

τελευταίες βροχοπτώσεις και την άνοδο της στάθμης του νερού, τα ορμητικά νερά παρέσυραν τους ξεραμένους πλέον 

κορμούς, οι οποίοι λόγω στενότητας (μείωση διατομής) συσσωρεύτηκαν στη μεταλλική γέφυρα της Βρυσέλας, 

δυσκολεύοντας την ομαλή παροχέτευση του νερού και προκαλώντας με τον τρόπο αυτό πλημμύρες – καταστροφές στις 

παρακείμενες ιδιοκτησίες – καλλιέργειες.     Δεδομένου ότι η γέφυρα αυτή δε χρησιμοποιείται και προκειμένου να 

αποφευχθούν ανάλογα πλημμυρικά φαινόμενα, απαιτείται άμεσα η αποξήλωση – απομάκρυνσή της.   

2. Την  με  αριθμ. : 194067/15163/03-12-2021 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 : « 

Αποξήλωση γέφυρας μπέλευ Βρυσέλλας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων (παροχή υπηρεσιών) ». 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Αποξήλωση γέφυρας μπέλευ Βρυσέλλας προς αποφυγή 

πλημμυρικών φαινομένων (παροχή υπηρεσιών) » του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 

λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 

24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) …». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά 
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας 
του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποξήλωση γέφυρας μπέλεϋ Βρυσέλλας προς 
αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική 
περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου επειδή απαιτείται άμεσα 
η αποξήλωση-απομάκρυνση της υπάρχουσας γέφυρας μπέλεϋ Βρυσέλλας, η οποία δεν χρησιμοποιείται, 
για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, αφού η ασθένεια των πλατάνων (μεταχρωματικό έλκος) κατά 
μήκος του ποταμού Καλαμά, σε συνδυασμό με τις τελευταίες βροχοπτώσεις και την άνοδο της στάθμης 
του νερού, είχαν ως αποτέλεσμα τα ορμητικά νερά να παρασύρουν  τους ξεραμένους πλέον κορμούς, οι 
οποίοι λόγω στενότητας (μείωση διατομής) συσσωρεύτηκαν στη μεταλλική γέφυρα της Βρυσέλας, 
δυσκολεύοντας την ομαλή παροχέτευση του νερού και προκαλώντας με τον τρόπο αυτό πλημμύρες – 
καταστροφές στις παρακείμενες ιδιοκτησίες – καλλιέργειες. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1995/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 46ο 

Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα (Υπερβατικού) και της Συμπληρωματικής Σύμβασης 
για την εκπόνηση της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Οριστική μελέτη δικτύου 
ποδηλατοδρόμων Νομού Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», αναδόχου συμπραττόντων 
γραφείων μελετών «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ» – «DELCO Ε.Π.Ε. Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 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. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης 
μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», τα προεδρικά διατάγματα 
και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, καθώς και την ΔΜΕΟ/Α/01257/09-08-05 
«Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη 
διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
τις ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30.12.2005 (ΦΕΚ 58Β/2006) και ΔΜΕ0/α/ο/2229/4.7.2006 (ΦΕΚ 
900Β/2006) αποφάσεις, και την εγκύκλιο Δ15 οικ. 936/005 (ΦΕΚ 421Β/1-4-2005) όρια 
πτυχίων, το Ν. 3669/08 το Ν. 3481/2006, το Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Π.Δ. 131/1998, 
του Ν. 4053/2012 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015, καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 376 «Μεταβατικές διατάξεις» παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147). 

5. Την αριθμ. 32/1885/18-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η παραλαβή και τα παραδοτέα της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Οριστική 
μελέτη δικτύου ποδηλατοδρόμων Νομού Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», όπως εκπονήθηκε 
από τα ανάδοχα συμπράττοντα γραφεία μελετών «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ» – «DELCO Ε.Π.Ε. 
Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», υποβλήθηκε, ελέγχθηκε και 
θεωρήθηκε με τα σχέδια και τα τεύχη που περιλαμβάνονται στο σχετικό φάκελο στην Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και περιλαμβάνει προωθημένη αναγνωριστική μελέτη, 
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και τοπογραφική μελέτη, οριστική 
συγκοινωνιακή μελέτη, ΣΑΥ, ΦΑΥ και τεύχη δημοπράτησης. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 5872/30-11-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2789/30-11-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής: 

«… ΣΧΕΤΙΚΟ: Το με αριθμό πρωτοκόλλου 30037 / 31-05-2021 έγγραφο του μελετητή  

Σας στέλνουμε συνημμένα: 

• Το με αριθμό πρωτοκόλλου 30037 / 31-05-2021 έγγραφο του μελετητή 

• Την από 07-07-2021 αιτιολογική έκθεση του 1ου συγκριτικού πίνακα 

• Τον 1ο συγκριτικό πίνακα 

• Οριζοντιογραφία προωθημένης αναγνωριστικής μελέτης που αποτυπώνονται εναλλακτικές οδεύσεις 

• Την με Α/Α 1892 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης ποσού 15.000,00 ευρώ για την πληρωμή της 

μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο {Συμπληρωματικές τοπογραφικές και συγκοινωνιακές μελέτες της 

μελέτης «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΙΟΝΙΑ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ)»} 

• Το με αριθμό πρωτοκόλλου 235 / 29-11-2021 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της 

Περιφέρειας Ηπείρου με το οποίο μας διαβιβάστηκε η με αριθμό 4/218/21-07-2021 (θέμα 45ο) γνωμοδότηση.  

και εισηγούμαστε: 

Α. την έγκρισή του 1ου συγκριτικού πίνακα για την εκπόνηση της  οριστικής μελέτης μέρους των 

εναλλακτικών οδεύσεων που αποτυπώνονται στην αναγνωριστική μελέτη της μελέτης με τίτλο, «ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΙΟΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ)». 

Οι συγκεκριμένες εναλλακτικές οδεύσεις είναι τελείως απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου ώστε ο 

ποδηλατόδρομος που μελετάται να μην είναι αποκλειστικά υπερτοπικός αλλά να συμβάλει στην τοπική 

κοινωνία αυξάνοντας την επισκεψιμότητα στους συγκεκριμένους προορισμούς και είναι τα τμήματα: 

• Α2 – Α3 – Ζ       (Αρχαία Νικόπολη) 

• Α4 - Α5              (Κάστρο Παντοκράτορα) 

• Δ1 - Ε                (Μύτικας) 

• Ζ1 – Ζ2              (Κανάλι) 

• Κ1 – Κ2             (Αρτολίθια) 
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• Κ5 – Κ4 – Κ6     (Λυγιά) 

• Ο – Π                 (Αμμουδιά). 

Β.  Την έγκρισή σας, προκειμένου να υπογραφεί η συμπληρωματική σύμβαση με τίτλο: {Συμπληρωματικές 

τοπογραφικές και συγκοινωνιακές μελέτες της μελέτης «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΙΟΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ)»} 

Η συνολική επί πλέον αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 14.527,13 Ευρώ όπως φαίνεται στον 1ο συγκριτικό 

πίνακα, τον οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένο. …». 

Στην συνημμένη στην εισήγηση, αιτιολογική έκθεση του 1ου συγκριτικού πίνακα, αναφέρονται 
τα εξής: 

«… Ο 1ος συγκριτικός πίνακας καταρτίζεται προκειμένου να εκπονηθούν συμπληρωματικές τοπογραφικές και 

συγκοινωνιακές μελέτες που κατά το μέγεθος δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό φυσικό αντικείμενο όπως 

περιγράφεται στα τεύχη δημοπράτησης, άρα και στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο, αλλά είναι τελείως 

απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.  

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία του Φακέλου του Έργου στο αντικείμενο της μελέτης 

περιλαμβάνεται η μελέτη ποδηλατοδρόμου κατά μήκος της ακτογραμμής του Νομού Πρέβεζας η οποία 

χαρακτηρίζεται ως Ιόνια Διαδρομή με προεκτιμώμενο μήκος 60χλμ. 

Κατά τη σύνταξη της Προωθημένης Αναγνωριστικής Μελέτης του ποδηλατόδρομου προέκυψε ωστόσο η 

ανάγκη να μελετηθεί επίσης ένας συνδετήριος κλάδος ποδηλατικής διαδρομής (μήκους 5,25χλμ. περίπου) ο 

οποίος συνδέει το αισθητικό δάσος του Μονολιθίου με τον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης και από εκεί με 

την Πρέβεζα. Αντίστοιχα προέκυψε η ανάγκη να μελετηθούν και οι εναλλακτικές ποδηλατικές διαδρομές που 

συνδέουν την κύρια διαδρομή με τα μνημεία/σημεία ενδιαφέροντος: Κάστρο Παντοκράτορα (μήκους 0,5χλμ. 

περίπου), Μύτικας (0,8χλμ. περίπου), αρχή Καναλίου (0,45χλμ. περίπου), Αρτολίθια (2χλμ. περίπου), Λυγιά 

(0,9χλμ. περίπου) και Αχέροντα ποταμό (4,25χλμ. περίπου). 

Πρόκειται καταρχήν για διαδρομές οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στο έργο έρευνα «Χάραξη στρατηγικού 

σχεδιασμού ανάπτυξης ποδηλατικού τουρισμού στο Ν. Πρέβεζας (2010)» βάσει την οποίας είχε συνταχθεί ο 

Φάκελος του Έργου. Παράλληλα με δεδομένο ότι είναι σε προχωρημένο στάδιο η ωρίμαση των έργων 

αξιοποίησης του αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης, αλλά και των άλλων μνημείων/σημείων ενδιαφέροντος 

κρίνεται απαραίτητο να μελετηθούν και αυτές οι ποδηλατικές διαδρομές ώστε αφενός να υπάρχει η δυνατότητα 

διέλευσης από τον αρχαιολογικό χώρο Νικόπολης ο οποίος θα λειτουργήσει ως πόλος προσέλκυσης πλήθους 

τουριστών και σύνδεσης της πόλης με την κύρια ποδηλατική διαδρομή μετά το δάσος Μονολιθίου και 

αφετέρου ο ποδηλατόδρομος να μην είναι αποκλειστικά υπερτοπικός, αλλά να συμβάλει στην τοπική κοινωνία 

αυξάνοντας την επισκεψιμότητα στους παραπάνω προορισμούς.  

Με τη μελέτη και αυτών των κλάδων το τελικό δίκτυο ποδηλατοδρόμων της Ιόνιας Διαδρομής που θα προκύψει 

μετά την εκπόνηση της μελέτης θα είναι πλήρες και ολοκληρωμένο και θα υπηρετεί πλήρως τη σκοπιμότητα 

του έργου όσον αφορά στην περιβαλλοντική και τουριστική του διάσταση όπως αυτή περιγράφεται στο 

κεφάλαιο 2 του Φακέλου του Έργου «ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ», αλλά και με τη αντίστοιχη επίπτωση 

στην οικονομική βιωσιμότητα του έργου.  

Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών τοπογραφικών και συγκοινωνιακών 

μελετών που κατά το μέγεθος δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση. 

Η εκπόνηση των συμπληρωματικών μελετών είναι αναγκαία προκειμένου όπως αναφέρθηκε παραπάνω να 

βελτιωθεί το αντικείμενο της αρχικής σύμβασης από πλευράς σκοπιμότητας και το τελικό δίκτυο 

ποδηλατοδρόμων της Ιόνιας Διαδρομής που θα προκύψει μετά την εκπόνηση της μελέτης να είναι πλήρες και 

ολοκληρωμένο και να υπηρετεί πλήρως την οικονομική, περιβαλλοντική και τουριστική του διάσταση όπως 

αυτή περιγράφεται στο κεφάλαιο 2 του Φακέλου του Έργου «ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ». 

Οι επιπλέον κλάδοι της ποδηλατικής διαδρομής δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά το 2015 όταν και 

συντάχθηκε ο Φάκελος του Έργου, καθώς δεν προβλεπόταν στο έργο έρευνα «Χάραξη στρατηγικού 

σχεδιασμού ανάπτυξης ποδηλατικού τουρισμού στο Ν. Πρέβεζας (2010)» βάσει την οποίας είχε συνταχθεί ο 

Φάκελος του Έργου. Παράλληλα στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την έγκριση των τευχών 

δημοπράτησης στις 27/05/2015 ως και την ανάθεσης της σύμβασης στις 12/03/2020 παρουσιάστηκε πολύ 

μεγάλη αύξηση της τουριστικής προσέλευσης στο Νομό Πρέβεζας και προχώρησαν τα έργα αξιοποίησης του 

αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης και άλλων μνημείων/σημείων ενδιαφέροντος με αποτέλεσμα να 

καθίσταται απαραίτητη και η πρόσβαση μέσω ποδηλατικής διαδρομής στους χώρους αυτούς. 

Τέλος, οι συμπληρωματικές μελέτες αφενός δεν μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση καθώς θα 

δημιουργούσαν μεγάλα προβλήματα στον εργοδότη καθώς νέα διαδικασία ανάθεσης θα καθυστερούσε 

επιπλέον τον χρονικό προγραμματισμό υλοποίησης του έργου από την Π.Ε. Πρέβεζας και αφετέρου κρίνονται 

εντελώς απαραίτητες για την ολοκλήρωση της μελέτης καθώς με αυτό τον τρόπο θα βελτιωθεί το αντικείμενο 

της αρχικής σύμβασης από πλευράς σκοπιμότητας κι το τελικό δίκτυο ποδηλατοδρόμων της Ιόνιας Διαδρομής 

που θα προκύψει μετά την εκπόνηση της μελέτης θα είναι πλήρες και ολοκληρωμένο και θα υπηρετεί την 
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οικονομική, περιβαλλοντική και τουριστική του διάσταση όπως αυτή περιγράφεται στο κεφάλαιο 2 του 

Φακέλου του Έργου «ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ». …». 

 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης, μέρους των 
εναλλακτικών οδεύσεων που αποτυπώνονται στην αναγνωριστική μελέτη της μελέτης της Π.Ε. 
Πρέβεζας με τίτλο «Οριστική μελέτη δικτύου ποδηλατοδρόμων Νομού Πρέβεζας (Ιόνια 
Διαδρομή)», αναδόχου συμπραττόντων γραφείων μελετών «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ» – «DELCO 
Ε.Π.Ε. Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», συνολικής δαπάνης € 
75.283,42 με ΦΠΑ, ήτοι με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά € 
14.527,13 με ΦΠΑ, υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό 

Μερική Ολική Μερική Ολική

1

ΙΔΡΥΣΗ - ΧΡΗΣΗ 

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝΣΗΜΕΙΩΝ IV 

ΤΑΞΗΣ

Άρθρο ΤΟΠ.2 τεμ. 800,00 10 8.000,00 800,00 10 8.000,00

0,00

2 ΙΔΡΥΣΗ ΟΠΙΣΘΟΤΟΜΙΩΝ Άρθρο ΤΟΠ.2 τεμ. 225,00 30 6.750,00 225,00 30 6.750,00
0,00

3
ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ ΕΚΤΟΣ 

ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Άρθρο ΤΟΠ.3 τεμ. 50,00 250 12.500,00 50,00 269 13.450,00

950,00

4
ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ ΕΝΤΟΣ 

ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Άρθρο ΤΟΠ.3 τεμ. 65,00 40 2.600,00 65,00 100 6.500,00

3.900,00

5

ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΔΟΜΗΤΩΝ 

ΕΚΤΑΣΕΩΝ (κλίση εδάφους 0-10%) 

σε κλίμακα 1.1000 

Άρθρο ΤΟΠ.5 στρ. 28,00 766,00 21.448,00 28,00 829,00 23.212,00

1.764,00

6

ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΡΑΙΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ  

ΕΚΤΑΣΕΩΝ σε κλίμακα 1.1000 

Άρθρο ΤΟΠ.6 στρ. 45,00 150,00 6.750,00 45,00 404,00 18.180,00

11.430,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 58.048,00 76.092,00 18.044,00 0,00

Εφαρμόζεται συντελεστής τκ=1.205
69.947,84 91.690,86 21.743,02

Αφαιρ. έκπτωση 80,06% 56.000,24 80,06% 73.407,70 17.407,46 0,00

      ΑΘΡΟΙΣΜΑ 13.947,60 18.283,16 4.335,56 0,00

Σύνολο 13.947,60 18.283,16 4.335,56 0,00

Μερική Ολική Μερική Ολική

1

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ Α' 

ΦΑΣΗ (ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΗ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

ΓΕΝ.4 χλμ. 610,94 60 36.656,10 610,94 74,15 45.298,15

8.642,05

1
ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ Β' 

ΦΑΣΗ (ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)
ΓΕΝ.4 τεμ. 1.756,44 60 105.386,29 1.756,44 74,15 130.231,24

24.844,95

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 142.042,39 175.529,39 33.487,00 0,00

Αφαιρ. έκπτωση 80,06% 113.719,14 80,06% 140.528,83 26.809,69 0,00

      ΑΘΡΟΙΣΜΑ 28.323,25 35.000,56 6.677,31 0,00

Σύνολο 28.323,25 35.000,56 6.677,31 0,00

1
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΜΠΕ) 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΓΕΝ.4Α τεμ. 19.521,00 1 19.521,00 19.521,00 1 19.521,00

0,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 19.521,00 19.521,00 0,00 0,00

Αφαιρ. έκπτωση 80,06% 15.628,51 80,06% 15.628,51 0,00 0,00

      ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3.892,49 3.892,49 0,00 0,00

Σύνολο 3.892,49 3.892,49 0,00 0,00

1

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ

ΓΕΝ.7 τεμ. 11.363,39 1 11.363,39 14.042,35 1 14.042,35

2.678,96

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11.363,39 14.042,35 2.678,96 0,00

Αφαιρ. έκπτωση 80,06% 9.097,53 80,06% 11.242,31 2.144,78 0,00

      ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2.265,86 2.800,04 534,18 0,00

Σύνολο 2.265,86 2.800,04 534,18 0,00

1
ΣΑΥ-ΦΑΥ ΕΡΓΟΥ 

ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ
ΓΕΝ.6Α τεμ. 2.847,59 1 2.847,59 2.847,59 1 3.692,01

844,42

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.847,59 3.692,01 844,42 0,00

Αφαιρ. έκπτωση 80,06% 2.279,78 80,06% 2.955,82 676,04 0,00

      ΑΘΡΟΙΣΜΑ 567,81 736,19 168,38 0,00

Σύνολο 567,81 736,19 168,38 0,00

48.997,01 60.712,44 11.715,43

11.759,28 14.570,98 2.811,70

60.756,29 75.283,42 14.527,13

14.527,13

Ποσότητα
Δαπάνες Τιμή

Μονάδας
Ποσότητα

Δαπάνες

2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΚ 1.205

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΚ 1.205

4. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΚ 1.205

5. ΣΑΥ-ΦΑΥ ΤΚ 1.205

1
ος

 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  (1
ος

 Σ.Π.)

A/A Ενδειξη Εργασιών
Αριθμός

Τιμολογ.
Μονάδα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

1ου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Τιμή

Μονάδας
Επί έλαττονΕπί πλέον

1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

A/A Ενδειξη Εργασιών
Αριθμός

Τιμολογ.
Μονάδα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

1ου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Τιμή

Μονάδας
Ποσότητα

Δαπάνες Τιμή

Μονάδας
Ποσότητα

Δαπάνες
Επί πλέον Επί έλαττον

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΣΠΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ 

ΑΜΟΙΒΗΣ

ΦΠΑ 24%
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Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθ. 4/218/21-07-2021 (Θέμα 45ο) 
Πράξη του και   

Β. Εγκρίνει την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης με τίτλο {Συμπληρωματικές 
τοπογραφικές και συγκοινωνιακές μελέτες της μελέτης «Οριστική μελέτη δικτύου 
ποδηλατοδρόμων Νομού Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)»}, με συνολική επί πλέον αμοιβή ποσού € 
14.527,13 με ΦΠΑ, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 
02.04.071.9762.01.001.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. 
έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 1892 και αρ. πρωτ. 159858/4754/13-10-2021 (ΑΔΑ: 
63Φ7Λ9-35Β) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2052 στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. 

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

Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1996/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 47ο 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
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Μακεδονίας. 

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

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

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021, 4/9/02-04-2021, 9/25/29-06-2021, 11/31/12-08-2021 και 14/37/29-
09-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης , 4ης και 5 ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 5837/07-12-
2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2851/07-12-2021 στον φάκελο 2021 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται τα εξής: 

«…..Έχοντας υπόψη… 

7. Την ανάγκη πραγματοποίησης δαπάνης για την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών συντήρησης των 

κλιματιστικών που βρίσκονται τοποθετημένα στα κτίρια στέγασης της Δ/νσης Διοικ/κων – Οικ/κων 

Υπηρεσιών, της Δ/νσης Ανάπτυξης, της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, της Δ/νσης Υγείας,  του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, του Αυτοτελούς Γραφείου ΠΑΜ 

– ΠΣΕΑ, του Τμήματος Πληροφορικής, του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας, του Τμήματος 

Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, του Γραφείου 

Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, για το έτος 2021. 

8. Το γεγονός ότι λόγω των υφιστάμενων συνθηκών που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης του 

COVID19 κρίνεται επιτακτική η περιοδική συντήρηση των κλιματιστικών των υπηρεσιών της Π.Ε. 

Πρέβεζας. 

9. Το υπ’αρίθμ.πρωτ.153898/2905/05-10-2021 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & χωρ. Σχεδιασμού του 

Τμ. Περιβάλλοντος  & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας το οποίο αιτείται την πραγματοποίηση δαπάνης 

για την ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικών λαμπτήρων LED και ντουί κλπ (φωτιστικών, πριζών, 

διακοπτών) και τις υπηρεσίες  επισκευής και αντικατάστασης λαμπτήρων και λοιπών ηλεκτρολογικών 

υλικών. 

10. Το υπ’αρίθμ.πρωτ.1140/28-9-2021 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πρέβεζας το οποίο αιτείται 

την πραγματοποίηση δαπάνης για την ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικών λαμπτήρων LED και ντουί κλπ 

(φωτιστικών, πριζών, διακοπτών) και τις υπηρεσίες  επισκευής και αντικατάστασης λαμπτήρων και 

λοιπών ηλεκτρολογικών υλικών. 

11. Το υπ’αρίθμ.πρωτ.372/12-11-2021 έγγραφο του Κ.Ε.Δ.Α.ΣΥ. Ν. Πρέβεζας το οποίο αιτείται την 

πραγματοποίηση δαπάνης για την ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικών λαμπτήρων LED και ντουί κλπ 

(φωτιστικών, πριζών, διακοπτών) και τις υπηρεσίες  επισκευής και αντικατάστασης λαμπτήρων και 

λοιπών ηλεκτρολογικών υλικών. 

12.  Το από 12-10-2021 έγγραφο του Τμήματος Οικ. Διαχείρισης Δ/νσης Διοικ.-Οικ. Π.Ε. Πρέβεζας το οποίο αιτείται 

την πραγματοποίηση δαπάνης για την ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικών λαμπτήρων LED και ντουί κλπ 

(φωτιστικών, πριζών, διακοπτών) και τις υπηρεσίες  επισκευής και αντικατάστασης λαμπτήρων και 

λοιπών ηλεκτρολογικών υλικών. 

13. Το υπ’αρίθμ.πρωτ.177/12-11-2021 έγγραφο της Πολιτικής Προστασίας το οποίο αιτείται την 

πραγματοποίηση δαπάνης για την ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικών λαμπτήρων LED και ντουί κλπ 

(φωτιστικών, πριζών, διακοπτών) και τις υπηρεσίες  επισκευής και αντικατάστασης λαμπτήρων και 

λοιπών ηλεκτρολογικών υλικών. 

14. Το υπ’αρίθμ.πρωτ. 6948/01-12-21 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών &επικοινωνιών με το οποίο αιτείται 

την προμήθεια λαμπτήρων led και τοποθέτηση του αιτούμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (κουτί 

ασφαλειοαποξευκτή, ασφάλεια μαχαιρωτή, ραγοδιακοπτών, Μικ/των, καλωδίων ,πριζα εξωτερική 

στεγανή) που  καλύπτει επιτακτικές ανάγκες της Υπηρεσίας καθώς συνέβη μια έκτακτη βλάβη λόγω 
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πλημμύρας και χρειάστηκε ρευματοδότηση με μπαλαντέζα του κεντρικού Rack).Επίσης έγινε 

αντικατάσταση – ανακατασκευή κεντρικού ηλεκτρολογικού πίνακα λόγω φθοράς εξαρτημάτων από την 

βύθιση τους στο νερό και τοποθέτηση πρίζας για την αντλία. 

15. Το υπ’αρίθμ.πρωτ.6952/01.12.2021 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών  Π.Ε. Πρέβεζας με 

το οποίο αιτείται την πραγματοποίηση δαπάνης για την ανάθεση υπηρεσίας  εργασιών Μηχανοργάνωσης 

(εργασίες  αναδιάταξης και προσθήκης θέσεων δικτύου και τηλεφωνικών γραμμών ,τακτοποίηση 

καλωδίωσης στις θέσεις εργασίας και στο rack της υπηρεσίας) για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών & 

Επικοινωνιών της Π.Ε. Πρέβεζας. 

16. Το υπάρίθμ.189093/16510/25-11-21 Αίτημα της Δ/νση Αγροτικής Οικ/μιας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. 

Πρέβεζας με το οποίο αιτείται την πραγματοποίηση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών φωτοαντιγραφής  

διαγραμμάτων, σχεδίων και χαρτών για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικ/μιας & Κτηνιατρικής Π.Ε. 

Πρέβεζας. 

17. Το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 194646/12620/03-12-21 έγγραφο του Τμήματος Πληροφορικής  Π.Ε. Πρέβεζας με 

το οποίο αιτείται την δαπάνη υπηρεσίας επισκευής & επιδιόρθωσης Βλαβών Μηχανοργάνωσης (έλεγχο 

και επισκευή ενός switch της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας ,και αποκατάσταση 

βλάβης στον plotter HPDesignjet 500 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων). 

18. Τις από  03-12-21 & 06-12-21 βεβαιώσεις ύπαρξης πιστώσεων, του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής 

Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών 

19. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας,  οικ.  έτους 2021. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
1. Την έγκριση πραγματοποίησης των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν 

λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

2. Την έγκριση διάθεσης των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., όπως εμφανίζονται στον 

κατωτέρω πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 

οικ. έτους 2021. (ΠΙΝΑΚΑΣ) 

3. Την έγκριση υλοποίησης των ανωτέρω  αναφερόμενων προμηθειών-υπηρεσιών με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης. …..». 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 5542/26-11-
2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2766/26-11-2021 στον φάκελο 2021 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη… 

8. Το αρ. πρωτ. 6431/11-11-2021 Αίτημα της Δ/νσης Μεταφορών της Π.Ε. Πρέβεζας, με το οποίο αιτείται 

την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 446,40 ευρώ, με ΦΠΑ , για την ανάθεση εκτύπωσης 2000 

καρτελών, για τα δελτία εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών, για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών της  

Π.Ε. Πρέβεζας.  

9. Την από 184229/5531/18-11-2021 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων, του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής 

Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών για την εκτύπωση 2000 καρτελών για τα δελτία εκπαίδευσης 

υποψηφίων οδηγών, για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών της  Π.Ε. Πρέβεζας. 

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

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1. Την έγκριση πραγματοποίησης της κατωτέρω αναφερόμενης δαπάνης, η οποία εξυπηρετεί  λειτουργικές 

ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών Π.Ε. Πρέβεζας. 

2.  Την έγκριση διάθεσης των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., όπως εμφανίζονται στον 

κατωτέρω πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 

οικ. έτους 2021 (ΠΙΝΑΚΑΣ) 

3. Την έγκριση υλοποίησης της ανωτέρω  αναφερόμενης προμήθειας με τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και τη διάθεση των αντίστοιχων 
πιστώσεων του ΕΦ 072 και ανά ΚΑΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες, 
σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας οικ. έτους 2021, καθώς και την υλοποίηση των αναφερομένων υπηρεσιών και 
προμηθειών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ως εξής:  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟ              

ΜΕ Φ.Π.Α.  

Ε.Φ. 072 / 

Κ.Α.Ε. 

1 

Ετήσια προληπτική συντήρηση κλιματιστικών μονάδων στα κτίρια 

στέγασης της Δ/νσης Διοικ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών, της Δ/νσης 

Ανάπτυξης, της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, της Δ/νσης Υγείας,  του Τμήματος Πολιτικής 

Προστασίας, του Αυτοτελούς Γραφείου ΠΑΜ – ΠΣΕΑ, του Τμήματος 

Πληροφορικής, του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας, του Τμήματος 

Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας 

Πρέβεζας, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, του 

Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, καθώς και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας. 

1.400.00 € 0869.01 

2 

Ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικών λαμπτήρων LED (ντουϊ, φωτιστικών, 

πριζών διακοπτών κουτί ασφαλειοαποξευκτή, ασφάλεια μαχαιρωτή, 

ραγοδιακοπτών, Μικ/των, καλωδίων, πρίζα εξωτερική στεγανή) για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών της  Π.Ε. Πρέβεζας (Δ/νσης Περιβάλλοντος & χωρ. 

Σχεδιασμού του Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας, Δ/νσης Ανάπτυξης, 

Κ.Ε.Δ.Α.ΣΥ  Ν. Πρέβεζας, Τμήματος Οικ. Διαχείρισης Δ/νσης Διοικ.-Οικ., 

Πολιτικής Προστασίας, Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών) 

1.796,27 € 1699.01 

3 

Ανάθεση υπηρεσίας  εργασιών Μηχανοργάνωσης (εργασίες  αναδιάταξης 

και προσθήκης θέσεων δικτύου και τηλεφωνικών γραμμών ,τακτοποίηση 

καλωδίωσης στις θέσεις εργασίας και στο rack της υπηρεσίας) Δ/νσης 

Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας 

744,00 € 0869.01 

4 

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών φωτοαντιγραφής  διαγραμμάτων, σχεδίων και 

χαρτών για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικ/μιας & Κτηνιατρικής της 

Π.Ε. Πρέβεζας 

500,00 € 0843.01 

5 

Ανάθεση υπηρεσίας επισκευής & επιδιόρθωσης Βλαβών Μηχανοργάνωσης 

(έλεγχο και επισκευή ενός switch της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. 

Πρέβεζας ,και αποκατάσταση βλάβης στον plotter HPDesignjet 500 της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων) 

59,00 € 0869.01 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟ              

ΜΕ Φ.Π.Α.  

Ε.Φ. 072 / 

Κ.Α.Ε. 

1 

 

Ανάθεση εκτύπωσης 2000 καρτελών για τα δελτία εκπαίδευσης 

υποψηφίων οδηγών  για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών της  Π.Ε. 

Πρέβεζας 
446,40€ 0843.01 

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

Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1997/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 48ο 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας, σε 
εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 147/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 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. 

http://www.php.gov.gr/
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Μακεδονίας. 

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

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

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021, 4/9/02-04-2021, 9/25/29-06-2021, 11/31/12-08-2021 και 14/37/29-
09-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης και 5ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 33/1942/26-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η μή άσκηση, εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας, του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως κατά της αριθμ. 147/2021 απόφασης του 
Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, με την οποία υποχρεώνεται η Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Πρέβεζας, να καταβάλλει στην ενάγουσα εταιρεία με την  επωνυμία «Δ. ΚΑΡΑΚΗΣ- Μ. 
ΠΡΑΤΙΔΗΣ Ο.Ε.»   το ποσό των 17.097,00 € (κεφάλαιο), με το νόμιμο τόκο σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4152/2013, επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 43 του Ν. 
4605/2019 η αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου είναι σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, 
δεδομένου ότι η επίδικη διαφορά αφορά σε συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, 
βάσει και της σχετικής, αρ. πρωτ. 5643/25-11-2021 γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας 
της Π.Ε. Πρέβεζας και της Νομικής Συμβούλου, κας Μαρίας Σταμουλάκη - Καπλάνη, για την 
μή άσκηση του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως. 

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. 5631/06-12-
2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2841/06-12-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 
Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και  εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019 σύμφωνα με το οποίο η δικαστική επίλυση των διαφορών 

σε συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών ανατίθεται στα διοικητικά εφετεία τα οποία εκδικάζουν 

σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α/2002) «Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις 

δικαστικές αποφάσεις… και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει. 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 54, παρ. 3 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016), σύμφωνα με το οποίο η 

απόφαση για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων ανήκει στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής. 

10. Την αρ. 147/2021 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων με την οποία υποχρεώνεται η 

Περιφέρεια Ηπείρου-Π.Ε. Πρέβεζας να καταβάλλει στην εταιρεία «Δ. ΚΑΡΑΚΗΣ - Μ. ΠΡΑΤΙΔΗΣ Ο.Ε.» 

το ποσό των 17.097,00 € νομιμοτόκως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013.  

11. Την αρ. πρωτ. 5643/25-11-2021 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Πρέβεζας. 

12. Την αριθμ. 33/1942/26-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την 

οποία εγκρίνεται η μη άσκηση του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως κατά της αριθμ. 147/2021 Απόφασης 

του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων. 

13. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π. Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2021, όπως 

διαμορφώθηκε μετά τις τροποποιήσεις αυτού. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και διάθεσης της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος του Ε.Φ. 072, 

ΚΑΕ 0892, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π. Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2021, όπως αναλυτικά 

αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα. ….». 

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

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της κατωτέρω αναφερομένης δαπάνης και διάθεσης της 
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος του Ε.Φ. 072 & ΚΑΕ 0892, του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2021, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 147/2021 
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και βάσει της αριθμ. 33/1942/26-11-2021 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής: 
 

Ε.Φ. / 

Κ.Α.Ε. 
ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

072 / 

0892.01 
17.097,00  

ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΔΙΚΑΣΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡ. 147/2021 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΧΕΙ 

ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡ. 33/1942/26-11-2021 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, 

ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ Η ΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΚΟΥ 

ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ. 

Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 17.097,00 € (ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΑ 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΝΑΓΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Δ. 

ΚΑΡΑΚΗΣ - Μ. ΠΡΑΤΙΔΗΣ Ο.Ε.», ΝΟΜΙΜΟΤΟΚΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4152/2013, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ  ΑΡ. ΠΡΩΤ. 127367/4539/18-12-2013 

ΚΑΙ 12493/288/4-2-2014 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. 

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

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: Ψ9ΣΛ7Λ9-ΕΨΔ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1998/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 49ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός ποταμού Αχέροντα και ρεμάτων Καστριού προς αποφυγή 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 
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 Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 18274/03-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2816/03-12-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη: 

1. Ότι, οι τελευταίες έντονες καταιγίδες που σημειώθηκαν και στην περιοχή του Καστρίου Πρεβέζης είχαν 

σαν αποτέλεσμα την συγκέντρωση φερτών υλικών (βράχια, ξύλα, κορμοί δένδρων) τόσο στον ποταμό 

Αχέροντα , αλλά κυρίως σε ρέματα της περιοχής. Λόγω του χειμώνα που έπεται και που τα καιρικά φαινόμενα 

θα ενταθούν, απαιτείται άμεσα ο καθαρισμός αυτών με την απομάκρυνση των φερτών υλικών και την 

εκβάθυνση της κοίτης τους, ώστε να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα.   

2. Την  με  αριθμ. : 186696/14647/23-11-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Αποκατάσταση – καθαρισμός 

αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000002 με υποέργο : «Καθαρισμός ποταμού Αχέροντα και ρεμάτων περιοχής Καστριού προς 

αποφυγή πλημμυρών (παροχή υπηρεσιών)». 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Καθαρισμός ποταμού Αχέροντα και ρεμάτων 

περιοχής Καστριού προς αποφυγή πλημμυρών (παροχή υπηρεσιών)» του έργου : «Αποκατάσταση – 

καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018 - 2020 » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000002, προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) …». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά 
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας 
του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ποταμού Αχέροντα και ρεμάτων 
Καστριού προς αποφυγή πλημμυρών (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική 
περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου επειδή απαιτείται άμεσα 
ο καθαρισμός των φερτών υλικών (βράχια, ξύλα, κορμοί δέντρων) που συγκεντρώθηκαν στην περιοχή 
του Καστρίου Πρεβέζης, μετά τις τελευταίες έντονες καταιγίδες που σημειώθηκαν στην ως άνω περιοχή, 
τόσο στον ποταμό Αχέροντα όσο και σε ρέματα της περιοχής, με απομάκρυνση αυτών και εκβάθυνση της 
κοίτης τους για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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: Ψ9ΣΛ7Λ9-ΕΨΔ



-138- 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/1999/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 50ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής ορεινής Πρέβεζας», 
προϋπολογισμού 111.600,00 € 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), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 18740/01-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2817/03-12-2021 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. Σαν αποτέλεσμα των τελευταίων ισχυρών βροχοπτώσεων που έπληξαν τα ορεινά του Ν. Πρέβεζας, ήταν 

να σημειωθούν σε σημεία του επαρχιακού δικτύου εκτεταμένες  κατολισθήσεις. Σε κάποια δε σημεία αυτές 

συνοδεύτηκαν με αποκόλληση του πρανούς κατάντη με κίνδυνο ολίσθησης – κατάρρευσης της οδού, λόγω 

του όγκου και της ανεξέλεγκτης ροής των όμβριων υδάτων. Απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση των 

παραπάνω, ώστε οι οδοί της περιοχής 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. : 186750/18282/1-12-2021 απόφαση της 

Δ.Τ.Ε./Π.Η., προκειμένου να απομακρυνθούν άμεσα τα προϊόντα των κατολισθήσεων και να 

αποκατασταθεί η βατότητα στο οδικό δίκτυο της περιοχής.     

εισηγούμαστε 

Α. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 

32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  του υποέργου : « Άμεση αποκατάσταση βατότητας 

περιοχής ορεινής Πρέβεζας » του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 

οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού 

111.600,00 €.  

Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος 

αποτελούμενη  από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

α) Δέσποινα Σιαμπίρη Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, ως πρόεδρος 

β) Άννα Μπάσιου Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, ως μέλος 

γ) Αγνή Κερομύτη Μηχανολόγο Μηχανικό  Τ.Ε. στην Υπηρεσία μας ως μέλος 

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής: 

α) Κωνσταντίνο Ζάννη Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

β) Χρήστο Καραγιαννίδη Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

γ) Δημήτριο Τσιούμπο 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 της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεση 
αποκατάσταση βατότητας περιοχής ορεινής Πρέβεζας», προϋπολογισμού 111.600,00 € με 
ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και 
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εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 186750/18282/01-12-2021 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. 18740/01-12-2021 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της 
υπηρεσίας και 

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της 
διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του 
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής ορεινής Πρέβεζας», προϋπολογισμού 
111.600,00€ με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Δέσποινα Σιαμπίρη Τοπογράφος Μηχανικός, Πρόεδρος 

β) Άννα  Μπάσιου Τοπογράφος Μηχανικός 

γ) Αγνή Κερομύτη Μηχανολόγος Μηχανικός 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Κωνσταντίνος Ζάννης Τοπογράφος Μηχανικός 

β) Χρήστος Καραγιαννίδης Πολιτικός Μηχανικός 

γ) Δημήτριος Τσιούμπος 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 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/2000/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση 
Λαογραφικού Μουσείου Ελαφότοπου», προϋπολογισμού € 39.000,00 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). 

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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 19062/07-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2857/07-12-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: …..  

1. Την υπ' αριθμ. 78431/6596/14-06-2018 (ΑΔΑ: 6ΠΕ97Λ90-6Λ0) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 

ορισμού Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 

της Περιφέρειας Ηπείρου. 

2. Την υπ’ αριθμ. 101905/4152/10-04-2013 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού 39.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2010ΕΠ03000014 του έργου: 

«Έργα αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2010» για το υποέργο: 

«Αποπεράτωση Λαογραφικού Μουσείου Ελαφότοπου». 

3. Την υπ’ αριθμ. 210/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγορίου που αφορά την έγκριση 

σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και την εξουσιοδότηση προς τον Δήμαρχο Ζαγορίου για την υπογραφή 

της. 

4. Την από 19-12-2019 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Ζαγορίου. 

5. Την υπ’ αριθμ. 196033/19060/07-12-2021 απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων περί έγκρισης των τευχών 

δημοπράτησης του έργου: «Αποπεράτωση Λαογραφικού Μουσείου Ελαφότοπου», προϋπολογισμού 

39.000,00€ 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  

1. Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποπεράτωση Λαογραφικού Μουσείου 

Ελαφότοπου», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2010ΕΠ03000014, ποσού 39.000,00€. 

2. Την κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής 

δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την κατασκευή του 

υποέργου: «Αποπεράτωση Λαογραφικού Μουσείου Ελαφότοπου» με προϋπολογισμό 39.000,00€ (με το 

Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η. 

3. Τη 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 υποέργου: 

«Αποπεράτωση Λαογραφικού Μουσείου Ελαφότοπου», προϋπολογισμού 39.000,00€ (με τον Φ.Π.Α.), 

αποτελούμενη από τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη: 

1. Σταύρου Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., Πρόεδρος 

2. Τζανίδη Βιολέτα Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./ Π.Η., τακτικό μέλος 

3. Κολιός Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./ Π.Η., τακτικό μέλος 

   

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

5. Τσέτσου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./ Π.Η., αναπληρ. μέλος 

6. Ζάννης Κων/νος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./ Π.Η., 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 Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση Λαογραφικού Μουσείου Ελαφότοπου», 
προϋπολογισμού € 39.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια 
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 
19062/07-12-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας, βάσει της από 19-12-2019 Προγραμματικής Σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Ζαγορίου, 
η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 6/107/13-07-2017 απόφαση της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 196033/19060/07-12-2021 απόφαση έγκρισης 
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συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίνει τη δαπάνη και 
τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου 
με ΚΑ 2010ΕΠ03000014 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου και 

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

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 Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση 
Λαογραφικού Μουσείου Ελαφότοπου», προϋπολογισμού € 39.000,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από 
υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω 
Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Σταύρου Γεώργιος Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε., Πρόεδρος 

2. Τζανίδη Βιολέτα Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

3. Κολιός Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ζιάκκα Βαρβάρα Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. 

2. Τσέτσου Μαρία Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε. 

3. Ζάννης Κων/νος Τοπογράφος 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. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/2001/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Έγκριση του από 06-12-2021 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 εθνικού οδικού δικτύου από καθίζηση», προϋπολογισμού 65.720,00 € με 
ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
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 αριθμ. 30/1720/27-10-2021 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 εθνικού 
οδικού δικτύου από καθίζηση», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του 
έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 167538/16683/25-
10-2021 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. 16698/25-10-2021 εισήγηση της υπηρεσίας. Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 
του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 
τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου 
του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 
και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 19038/06-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2860/07-12-
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 
ΕΥΘΥΜΙΟ Π. ΚΩΣΤΑ, με ποσοστό έκπτωσης 16,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α.: 44.520,01 €. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 06-12-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που 
διενεργήθηκε στις 30-11-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 176857/17437/18-11-2021 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 30/1720/27-10-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση εθνικού οδικού δικτύου από 
καθίζηση», προϋπολογισμού € 65.720,00 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) «ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ», β) 
«ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΣ» και γ) «ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον 
έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών 
προσφορών, και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας, βάσει 
της προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.  

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα 
«ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΣ» 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 
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πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΣ», με ποσοστό έκπτωσης 16,00% και 
συνολικό ποσό 44.520,01 € 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 εθνικού οδικού δικτύου από καθίζηση», 
προϋπολογισμού € 65.720,00 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 «ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΣ», με ποσοστό έκπτωσης 
16,00% και συνολικό ποσό 44.520,01 € χωρίς Φ.Π.Α., όπως κατωτέρω αναλύεται, ως εξής: 

 Ποσό Προσφοράς εργασιών: 32.806,87 € 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%: 5.905,24 €  

Σύνολο: 38.712,11 € 

Απρόβλεπτα 15%: 5.806,82 € 

Σύνολο: 44.518,93 € 

Αναθεώρηση: 1,08 € 

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.: 44.520,01 € 

 

− Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό «ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΣ»,  και 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 44.520,01 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, 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 
 

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 έργου «Άμεση αποκατάσταση εθνικού οδικού 

δικτύου από καθίζηση», προϋπολογισμού  65.720,00€ (με Φ.Π.Α.). (ήτοι 53.000,00€ για εργασίες με 

αναθεώρηση και 12.720,00€ για ΦΠΑ 24%).  

 

Στα Ιωάννινα, την 30-11-2021 ημέρα Τρίτη και  ώρα 10:00 πμ οι υπογράφοντες: 

1. Ασπασία Γόγολου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη ΔΤΕ /ΠΕΙ/ΠΗ ως πρόεδρος  

2. Δημήτριος Τσιούμπος, Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕ /ΠΗ ως μέλος  

3. Έλλη Μπαρέκα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη ΔΤΕ /ΠΗ ως μέλος 

 

που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας και σύμφωνα με: 

-Την υπ. αριθ. 167538/16683/25-10-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί εγκρίσεως 

διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 «Συντήρηση – 

αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: 

«Άμεση αποκατάσταση εθνικού οδικού δικτύου από καθίζηση») 

-Την υπ. αριθ. 30/1720/27-10-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΗ, έγκριση προσφυγής σε 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ 2γ 

του Ν4412/2016 για το έργο «Άμεση αποκατάσταση εθνικού οδικού δικτύου από καθίζηση» 

- την αριθ. πρωτ. 167724/16698/25-10-2021 εισήγηση της υπηρεσλιας περί ορισμού των μελών 

επιτροπής διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης του υποέργου, 

- Την υπ. αριθ. 176857/17437/18-11-2021 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το 

αρθ. 32 παρ 2γ του Ν4412/2016, 
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συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της ΔΤΕ ΠΗ προκειμένου να διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό. 

Ενώπιον της Επιτροπής, δεν παραδόθηκε κανένας φάκελος. Αφού κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο 

της Επιτροπής Διαγωνισμού η λήξη της παραλαβής των προσφορών με προειδοποίηση ολίγων λεπτών 

της ώρας, ο Πρόεδρος επικοινώνησε με το πρωτόκολλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 

ηπείρου και διαπίστωσε ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα 3 (τρεις) προσφορές, οι οποίες και 

παρελήφθησαν.  

Μετά το πέρας που τάχθηκε από την πρόσκληση της δημοπρασίας ως χρόνος λήξεως επίδοσης 

προσφορών χωρίς να εμφανισθεί άλλος ενδιαφερόμενος ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής 

προσφορών.  

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 

Ποσό προσφοράς 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Έκπτωση 

(%) 

1 ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 50.350,00 € 5,00% 

2 ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΣ  44.520,01 € 16,00% 

3 ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 51.410,00 € 3,00% 

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.  

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον  

κατωτέρω πίνακα (2)  κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ (2) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Σειρά 

κατάταξης 

μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 

προσφοράς 

(υποβολής) 

Ποσό 

προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

Έκπτωση 

% 

1ος ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΣ 2 44.520,01 € 16,00% 

2ος 
ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
1 50.350,00 € 5,00% 

3ος ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3 51.410,00 € 3,00% 

 

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 διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση τους. 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον κατωτέρω 

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

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 ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΣ 2 44.520,01 € 16,00% 

2ος 
ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
1 50.350,00 € 5,00% 

3ος ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3 51.410,00 € 3,00% 

 

Σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού την 6-12-2019 και σε συνέχεια του υπ΄ 

αριθ. 195708/19038/6-12-2021 εγγράφου υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής και αφού 

προσκομίστηκαν επιπρόσθετα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διακηρύξεις ανοικτού τύπου από 

τον μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση (Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών με αριθ. πρωτ. 

191210/18649/30-11-2021) η Επιτροπή έλεγξε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και διαπίστωσε ότι 

ήταν νόμιμα, πλήρη και επικαιροποιημένα, ενώ υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα. 
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Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει μειοδότη τον οικονομικό φορέα  «ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

ΚΩΣΤΑΣ»,  με ποσοστό έκπτωσης 16,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α:  44.520,01 € και εισηγείται 

την ανάθεση της σύμβασης  στον εν λόγω μειοδότη. Αναλυτικά: 

Ποσό Προσφοράς εργασιών: 32.806,87 € 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%: 5.905,24 €  

Σύνολο: 38.712,11 € 

Απρόβλεπτα 15%: 5.806,82 € 

Σύνολο: 44.518,93 € 

Αναθεώρηση: 1,08 € 

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.: 44.520,01 € 

Η Επιτροπή κλείνει το Πρακτικό. 

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

κατωτέρω.   

Ιωάννινα    06-12-2021 

Η  Επιτροπή Διαγωνισμού 

Ο Πρόεδρος 

 

Ασπασία Γόγολου  

Τα μέλη 

 

Δημήτριος Τσιούμπος  

 

Έλλη Μπαρέκα  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/2002/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 του 2ου Α.Π.Ε. (με συμπληρωματική σύμβαση σε ποσοστό 49,98%) και του 1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας από 
Πηγές έως όρια Ηπείρου», αναδόχου «ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ - Γ.Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ 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), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 12/56/30-9-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2021 και τις όμοιες, 
αριθμ. 1/1/22-2-2021, 6/16/26-4-2021, 7/20/7-5-2021 και 11/30/12-8-2021 αποφάσεις περί 
έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021, 4/9/02-04-2021, 9/25/29-06-2021, 11/31/12-08-2021 και 14/37/29-
09-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης και 5ης τροποποίησής του. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 18552/06-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2849/07-12-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει 
την εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (με συμπληρωματική σύμβαση σε 
ποσοστό 49,98%) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση 
Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας από Πηγές έως όρια Ηπείρου», αναδόχου «ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ - Γ.Ν. 
& Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

«… Α.  ΓΕΝΙΚΑ 

1.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Το έργο χρηματοδοτείται με βάρος των πιστώσεων της Περιφέρειας Ηπείρου /πόροι Ν.Π.Δ.Δ ΕΦ/ΚΑΕ 

071.9771.9000.044 και ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2014ΕΠ53000006 και ΠΗ 2014-2016 2013ΕΠ03000012. 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ήταν (συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 

18% και απρόβλεπτα 15%) 500.000,00 ευρώ και η συνολική δαπάνη με αναθεώρηση και Φ.Π.Α 620.000,00 

Ευρώ 

2.  ΜΕΛΕΤΗ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ  ΤΕΥΧΗ   

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Δ.Τ.Ε/ Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε με την Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 

62985/5989/02-05-2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Περιφέρειας Ηπείρου  ενώ η διακήρυξη δημοπρασίας 

καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου με την αριθμ. 

15/1113/09-05-2019 απόφαση της.  

3.  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 02-08-2019 με το σύστημα των επι μέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδες 

εργασιών και τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ – Γ. Ν. & Θ. 

ΘΩΜΑΣ Ο.Ε με μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα έξι και τριάντα πέντε εκατοστά  (56,35%) και 

προσφερόμενο ποσό 218.057,17 ευρώ άνευ αναθεώρησης και ΦΠΑ και 270.633,89 ευρώ με αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθ. 25/1944/08-08-2019 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου  

4.  ΣΥΜΒΑΣΗ 

Το συμφωνητικό για ποσό 270.633,89 ευρώ με τον ΦΠΑ υπογράφηκε 28-02-2020. Την επόμενη μέρα έγινε 

και εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο. 

5.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Η προθεσμία περαίωσης την εργασιών βάσει του συμφωνητικού ορίστηκε η 28-08-2021 ενώ με την αριθ. 

24/1348/27-08-2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρεια Ηπείρου εγκρίθηκε 1η παράταση 
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περαίωσης των εργασιών μέχρι την 30-11-2021.Με την αριθ. 32/1841/18-11-2021 απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής της Περιφέρεια Ηπείρου εγκρίθηκε 2η παράταση περαίωσης των εργασιών μέχρι την 31-05-2022. 

6.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Στην παρούσα τεχνική περιγραφή επιχειρείται η περιγραφή του συνολικού τεχνικού αντικειμένου, όπως αυτό 

διαμορφώνεται από τις ανάγκες του έργου βάσει των συνθηκών που προέκυψαν όπως αναλυτικά αναφέρονται 

στη γεωλογική έκθεση και σύμφωνα με την οποία προτείνονται: 

α. εργασίες εξυγίανσης της οδού λόγω παρουσίας πολύ χαλαρών μη συνεκτικών εδαφών και λόγω της ύπαρξης 

υπόγειων υδάτων, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την ευστάθεια της οδού, την αποφυγή αστοχιών και την 

ασφαλή διέλευση των οχημάτων, καθώς και εργασίες για την εξασφάλιση της ευστάθειας των πρανών της οδού 

προς αποφυγή φαινομένων κατολισθήσεων - θραύσεων και καθιζήσεων στο οδόστρωμα και στα πρανή και την 

καλή λειτουργία, την αρτιότητα του έργου και την ασφαλή λειτουργία του. 

β. εργασίες για την κατασκευή στραγγιστηριών και σωληνωτών οχετών για τη διευθέτηση των υδάτων ώστε 

να εξασφαλίζεται η ομαλή απορροή τους  

γ. τεχνικά έργα αντιστήριξης των πρανών με συρματοκιβώτια     

Οι ως άνω αναφερόμενες εργασίες δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της μελέτης, κρίνονται 

ωστόσο απαραίτητες για έντεχνη κατασκευή και την καλή λειτουργία του έργου και εξασφαλίζουν την 

αρτιότητα του έργου και την ασφαλή λειτουργία και χρήση του.     

7. Με βάση τη γεωλογική μελέτη συντάχθηκε και επισυνάπτεται ο 2ος Υπερβατικός Α.Π.Ε που περιλαμβάνει 

τις συμπληρωματικές εργασίες εκείνες των οποίων η εκτέλεση κρίνεται αναγκαία για την άρτια κατασκευή της 

οδού και την ταυτόχρονη αντιμετώπιση των απρόβλεπτων περιστάσεων που διαμορφώθηκαν μετά τη σύνταξη 

της μελέτης. 

Οι νέες εργασίες και οι επιπλέον ποσότητες (του 2ου υπερβατικού Α.Π.Ε) αφορούν κυρίως  την αποκατάσταση 

κατολίσθησης και του οδοστρώματος, την κατασκευή στραγγιστηριού, τη διαμόρφωση των πρανών με τη 

κατασκευή σαρζανέτ και την επέκταση υφιστάμενων σωληνωτών  τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική 

τεχνική μελέτη, λόγω μεταγενέστερης εμφάνισης των αστοχιών που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες 

παραγράφους και η εκτέλεση τους, όπως προαναφέρθηκε, κρίνεται αναγκαία για την έντεχνη και άρτια 

ολοκλήρωση και πλήρη λειτουργία του έργου. Οι ανωτέρω εργασίες δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή 

οικονομικά από την κύρια σύμβαση , δεν μεταβάλλουν τη φύση της, πλην όμως ξεπερνούν το 15% της αξίας 

της αρχικής σύμβασης και δεν υπερβαίνουν το 50% αυτής.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ά της παραγράφου 

1 του άρθρου 156 και η παράγραφος 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 περί τροποποίησης σύμβασης άνευ 

νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης. 

Β. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

Ο παρών 2ος ΑΠΕ είναι συνολικής δαπάνης 405.897,73 ευρώ με το ΦΠΑ και είναι και σε υπέρβαση της 

εγκεκριμένης δαπάνης κατά 135.263,84 € και ποσοστό 49,98% σε σχέση με τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης. 

Τον παρόντα 2ο ΑΠΕ συνοδεύει το 1ο ΠΚΤΜΝΕ.    

Οικονομικά Στοιχεία Παρόντος 2ου Α.Π.Ε  

Με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνονται οι εξής τροποποιήσεις: 

Περιγραφή Εργασιών  Αρχική Σύμβαση  Προτεινόμενος 2ος ΑΠΕ 

Χωματουργικά 38.808,00 137.216,88 

Τεχνικά Έργα 55.304,02 75.962,02 

Οδοστρωσία 32.170,60 34.637,49 

Ασφαλτικά 34.408,00 29.421,67 

Σύνολο εργασιών 160.690,62 277.238,06 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% 4.429,80 49.902,85 

Απρόβλεπτα 15% 28.442,24 0,00 

Αναθεώρηση 195,97 195,97 

Σύνολο 218.253,14 327.336,88 

Φ.Π.Α. 24% 52.380,75 78.560,85 

Σύνολο με Φ.Π.Α. 270.633,89 405.897,73 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Επειδή: 

• Τα παραπάνω γίνονται σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, και ειδικότερα το άρθρο 156, παρ.1&3, και το Άρθρο 

132, παρ.2. 

• Τα παραπάνω γίνονται σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 22 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων(Τροποποίηση των Συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους) 

• Από τα παραπάνω προκύπτει ότι πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ά της 

παραγράφου 1 του άρθρου 156 και η παράγραφος 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 περί τροποποίησης 

σύμβασης άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης. 
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• Πρόκειται για μεταβολή ποσοτήτων χωρίς αλλαγή του φυσικού αντικειμένου και η υπέρβαση δεν ξεπερνά 

το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης. 

Και κατόπιν:  

Της αριθ. 6/338/12//11/2021 (Θ.48) θετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Η 

Εισηγούμαστε 

• Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου για ποσό 270.633,89 ευρώ με Φ.Π.Α. δηλαδή χωρίς υπέρβαση του 

εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου 

• Την έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου για τις νέες εργασίες οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την 

ολοκλήρωση του έργου και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του. 

• Την έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016 για ποσό 

135.263,84 € με Φ.Π.Α. …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση 
Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας από Πηγές έως όρια Ηπείρου», αναδόχου «ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ - Γ.Ν. & Θ. 
ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», καθώς και την 1η συμπληρωματική σύμβαση, με υπέρβαση του εγκεκριμένου 
συμβατικού αντικειμένου κατά € 135.263,84 με Φ.Π.Α. (με αύξηση κατά 49,98%), ήτοι συνολικής 
δαπάνης € 405.897,73 με Φ.Π.Α., υπέρ της έγκρισης των  οποίων, γνωμοδότησε ομόφωνα το 
Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 6/338/12-11-2021 
(θέμα 48ο) Πράξη του. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για τον ως άνω Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ ΕΦ/ΚΑΕ 
02.01.071.9771.01.030.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. 
έτους 2021 βάσει της αριθμ. πρωτ. 155403/10383/29-10-2021 με α/α 1985 (ΑΔΑ: Ψ9867Λ9-
ΒΒΞ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2161 στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/2003/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Καθολικού Ι.Μ. Αγ. Νικολάου Φραγκάδων Δήμου 
Ζαγορίου» αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 31-03-2022. 

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 18492/06-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2856/07-12-
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 24-01-2020 για ποσό 80.288,38 €, χωρίς το Φ.Π.Α.. 6. Ο συμβατικός χρόνος για την περαίωση 

των εργασιών ήταν 12 μήνες και έληξε την 24-01-2021. Ο ανάδοχος ζήτησε και πήρε α΄ παράταση έως 30-09-

21 σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 2/85/20-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 

β΄ παράταση έως 31-12-21 σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 25/1408/08-09-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Ηπείρου 7. Ο ανάδοχος ζητά γ΄ παράταση έως 31-03-2022 για την ολοκλήρωση των 

εργασιών, εξαιτίας της καθυστέρησης έγκρισης της μελέτης αποκατάστασης της ξύλινης οροφής και του 

τρούλλου από την ΕΦΑ Ιωαννίνων. Mε αυτό το δεδομένο και το γεγονός ότι έχει εκτελεστεί το 90% των 

εργασιών, η Υπηρεσία κρίνει βάσιμους τους λόγους που περιγράφονται στην αίτησή του. 

Mε αυτό το δεδομένο και το γεγονός ότι έχει εκτελεστεί το 90% των εργασιών, η Υπηρεσία κρίνει βάσιμους 

τους λόγους που περιγράφονται στην αίτησή του.  

Ύστερα από τα παραπάνω και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες  εργασίες εισηγούμαστε την 

έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 31-03-2022 …». 

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 «Αποκατάσταση Καθολικού Ι.Μ. Αγ. Νικολάου Φραγκάδων Δήμου Ζαγορίου» αναδόχου «Π. 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 31-03-2022, 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. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/2004/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Έγκριση τροποποίησης της από 20-07-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, για την εκτέλεση του 
ερευνητικού προγράμματος «Προκαταρκτική διερεύνηση και σχεδιασμός από το 
Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας οδικής σήραγγας οικισμών Θεοδωριάνων - 
Μελισσουργών». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 19072/07-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2850/07-12-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της από 20ης Ιουλίου 2020 Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 

Περιφέρειας Ηπείρου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την εκτέλεση του ερευνητικού 

προγράμματος «Προκαταρκτική διερεύνηση και σχεδιασμός από το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής 

Έρευνας οδικής σήραγγας οικισμών Θεοδωριάνων- Μελισσουργών » , με  το από 02-12-2021 Πρακτικό της, 

και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό , εισηγείται την τροποποίηση της ως άνω Π.Σ, ως προς το 3ο 

άρθρο «Ισχύς της σύμβασης», και το άρθρο 6  « Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του Προγράμματος» 

προκειμένου να τροποποιηθεί ο προγραμματισμός των δύο Φάσεων του έργου ώστε  να παραταθεί έως της 30-

04-2022. Υστέρα από τα παραπάνω παρακαλούμε να εγκρίνετε: To σχέδιο της 3ης τροποποίησης της από 20ης 

Ιουλίου 2020 Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου για την εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος «Προκαταρκτική διερεύνηση και σχεδιασμός 

από το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας οδικής σήραγγας οικισμών Θεοδωριάνων- 

Μελισσουργών» βάσει του πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 20ης Ιουλίου 2020 

Προγραμματικής σύμβασης του έργου του θέματος.…». 

Στο συνημμένο στην εισήγηση, από 02-12-2021 Πρακτικό (Ι) της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

«…  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ                            

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  

«Προκαταρκτική διερεύνηση και σχεδιασμός από το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας οδικής σήραγγας 

οικισμών Θεοδωριάνων - Μελισσουργών» 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Ι) 

 Στα Ιωάννινα  σήμερα, την 02-12-2021 και ώρα 12:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η  Επιτροπή Παρακολούθησης 

της από 20η Ιουλίου 2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Περιφέρειας Ηπείρου και Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου/ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος 

«Προκαταρκτική διερεύνηση και σχεδιασμός από το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας οδικής σήραγγας 

οικισμών Θεοδωριάνων - Μελισσουργών» 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 9 της από 20ης Ιουλίου 2020 Προγραμματικής 

Σύμβασης του άρθρου 100 ν. 3852/2010, αποτελούμενη από εκπροσώπους τους της Περιφέρειας Ηπείρου και 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.  

Το θέμα της συνεδρίασης της επιτροπής αφορά την αναγκαιότητα για παράταση της διάρκειας ισχύος της ισχύουσας 

Προγραμματικής Σύμβασης (τροποποίηση). 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες τα μέλη της  Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης οι: 
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1) Ο κ. Τσιούμπος  Δημήτριος, ΠΕ Μηχανικών  (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.  

2) Ο κ. Μπότης Κωνσταντίνος, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών) υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων  ΠΕ Ιωαννίνων.  

3) Ο κ. Δαμίγος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών 

Ε.Μ.Π. 

Η εν λόγω συνεδρίαση, πραγματοποιείται προκειμένου να εξεταστεί η αναγκαιότητα παράτασης ισχύος της από 20-

07-2020 Προγραμματικής Σύμβασης( τροποποίηση), δεδομένου ότι η ισχύς της  λήγει στις 31-12-2021 και το 

ερευνητικό πρόγραμμα δεν θα έχει υλοποιηθεί έως τότε, καθώς λόγω των ιδιαίτερων γεωλογικών και γεωτεχνικών 

συνθηκών που συντάθηκαν στην υπό μελέτη περιοχή, απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων που 

προέκυψαν.   

Ως εκ τούτου, εκ των πραγμάτων, απαιτείται η παράταση της ισχύος της ως άνω Π. Σ, έτσι ώστε να μπορέσει να 

ολοκληρωθεί το ερευνητικό πρόγραμμα από το Ε.Μ.Π.  

Κατόπιν των ανωτέρω οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν και εισηγούνται στην αναγκαιότητα τροποποίησης της 

ισχύουσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και  Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου/ 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ  για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος 

«Προκαταρκτική διερεύνηση και σχεδιασμός από το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας οδικής σήραγγας 

οικισμών Θεοδωριάνων - Μελισσουργών» έως τις 30 Απριλίου 2022. 

Το παρόν υπογράφεται σε 3 αντίτυπα ενώ αντίγραφό θα αποσταλεί σε όλους τους εμπλεκόμενους.   

Λύεται η συνεδρίαση. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

………………………………………………………..……………………………………………….. ….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την τροποποίηση της από 20-07-2020 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου / Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, για την εκτέλεση του 
ερευνητικού προγράμματος «Προκαταρκτική διερεύνηση και σχεδιασμός από το Μετσόβιο 
Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας οδικής σήραγγας οικισμών Θεοδωριάνων- Μελισσουργών» 

σύμφωνα με το από 02-12-2021 Πρακτικό (Ι) (ανωτέρω υπό στ. 5), της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και το επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ. 
11002/15-07-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο, 

και αφορά στην τροποποίηση της ως άνω Π.Σ., ως προς το 3ο άρθρο «Ισχύς της σύμβασης» 
και το 6ο άρθρο «Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του προγράμματος», προκειμένου να παραταθεί 
έως την 30-04-2022 και να τροποποιηθεί ο προγραμματισμός των δύο Φάσεων του έργου. 
.………………………………………………………………………………………………………… 
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. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/2005/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Ραγίου-Κεστρίνης, για την υλοποίηση του υποέργου 
3 «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Ραγίου-Κεστρίνης», 
προϋπολογισμού € 137.640,00 με ΦΠΑ της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, 
εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Ραγίου-Κεστρίνης», ορισμός 
εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 19078/07-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2855/07-12-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Με την αριθμ. 50670/05-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΣΧ246ΜΤΛΡ-ΗΚ6) απόφαση του Υφ/γου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων εγκρίθηκε η  ένταξη στο ΠΔΕ 2021/ΣΑΕ 082/1 με κωδικό έργου 2021ΣΕ 08210009 των δράσεων 

«Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων (Δράση 4.3.1) Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση για το ΥΠΟΕΡΓΟ 

3 : «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ ΡΑΓΙΟΥ – ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ» προϋπολογισμού 

137.640,00 € της Πράξης «ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΡΑΓΙΟΥ – ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ»   

Προκειμένου να γίνει η εκτέλεση των εργασιών απαιτείται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και με την 

παρούσα εισήγηση σας υποβάλλουμε, για έγκριση, σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, στο οποίο περιγράφεται 

το αντικείμενο της σύμβασης, η διάρκεια ισχύος της, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

και οι λοιποί όροι. 

Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για  : 

• Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ ΡΑΓΙΟΥ - 

ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ για την υλοποίηση του έργου:  για την υλοποίηση για το ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : «Βελτίωση – 

εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ ΡΑΓΙΟΥ – ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ» προϋπολογισμού 137.640,00 € της 

Πράξης «ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΡΑΓΙΟΥ – ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ». 

• Την έγκριση των όρων της λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό 

επισυναπτόμενο κείμενο και   

•  Τον ορισμό της κ. Δέσποινα Σιαμπίρη, ΠΕ Μηχανικών (Τοπογράφων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρώτριά της, τον κ. Δημήτριο Τσιούμπο , ΠΕ Μηχανικών 

(Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

• Τον ορισμό του κ. Περικλή Βούρδα , ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων με αναπληρωτή του, την κ. Αγνή Κερομύτη, ΤΕ 

Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

• Την έγκριση δαπάνης ποσού 137.640,00 € ευρώ σε βάρος της 2021ΣΕ 08210009 των δράσεων «Υποδομές 

Εγγείων Βελτιώσεων (Δράση 4.3.1) Περιφέρειας Ηπείρου»   για την υλοποίηση του ως άνω έργου ..…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 
ΤΟΕΒ Ραγίου-Κεστρίνης, για την υλοποίηση του υποέργου 3: «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός 
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αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Ραγίου-Κεστρίνης», προϋπολογισμού € 137.640,00 με ΦΠΑ της 
Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ 
Ραγίου-Κεστρίνης», και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω 
(υπό στ.5) αριθμ. πρωτ. 19078/07-12-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο. 

Β.  Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, 
ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, τους κάτωθι υπαλλήλους: Α) την κ. Δέσποινα 
Σιαμπίρη, ΠΕ Μηχανικών (Τοπογράφων Μηχανικών), με αναπληρωτή της, τον κ. Δημήτριο 
Τσιούμπο, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και Β) τον κ. Περικλή Βούρδα, ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων με αναπληρώτριά του, 
την κ. Αγνή Κερομύτη, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

Γ.    Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 137.640,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕ 082/1 του ΠΔΕ, με Κ.Α. 2021ΣΕ08210009 και 
τίτλο «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων (Δράση 4.3.1) Περιφέρειας Ηπείρου», για την 
υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.  

.…………………………………………………………………………………………………………… 
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. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/2006/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Αχέροντα, για την υλοποίηση των υποέργων 2: 
«Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Τ.Ο.Ε.Β. Αχέροντα» προϋπολογισμού  
521.937,82 € με ΦΠΑ και 3: «Διασύνδεση Φωτοβολταϊκού Σταθμού με το δίκτυο μέσης 
τάσης του ΔΕΔΔΗΕ» προϋπολογισμού 57.029,94 € με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα 
εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Αχέροντα», ορισμός 
εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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), 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. 19104/07-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2867/07-12-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Με την αριθμ. 50670/05-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΣΧ24ΜΤΛΡ-ΗΚ6) απόφαση του Υφ/γου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων περί ένταξης στο ΠΔΕ 2021/ΣΑΕ 082/1 με κωδικό έργου 2021ΣΕ 08210009 των δράσεων 

«Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων (Δράση 4.3.1) Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : 

«Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Τ.Ο.Ε.Β . Αχέροντα» προϋπολογισμού  521.937,82€ με ΦΠΑ 

και ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : «Διασύνδεση Φωτοβολταϊκού Σταθμού με το δίκτυο μέσης τάσης του ΔΕΔΔΗΕ» 

προϋπολογισμού 57.029,94 € με ΦΠΑ της Πράξης «ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΑΧΕΡΟΝΤΑ»  

Προκειμένου να γίνει η εκτέλεση των εργασιών απαιτείται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και με την 

παρούσα εισήγηση σας υποβάλλουμε, για έγκριση, σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, στο οποίο περιγράφεται 

το αντικείμενο της σύμβασης, η διάρκεια ισχύος της, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

και οι λοιποί όροι.  

Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για  :  

Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ ΑΧΕΡΟΝΤΑ 

για την υλοποίηση του έργου:  για την υλοποίηση ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών 

έργων Τ.Ο.Ε.Β . Αχέροντα» προϋπολογισμού  521.937,82€ με ΦΠΑ και ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : «Διασύνδεση 

Φωτοβολταϊκού Σταθμού με το δίκτυο μέσης τάσης του ΔΕΔΔΗΕ» προϋπολογισμού 57.029,94 € με ΦΠΑ της 

Πράξης «ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΤΟΕΒ 

ΑΧΕΡΟΝΤΑ» 

• Την έγκριση των όρων της λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό 

επισυναπτόμενο κείμενο και   

•  Τον ορισμό της κ. Δέσποινα Σιαμπίρη, ΠΕ Μηχανικών (Τοπογράφων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρώτριά της, τον κ. Δημήτριο Τσιούμπο , ΠΕ Μηχανικών 

(Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

• Τον ορισμό του κ. Περικλή Βούρδα , ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων με αναπληρωτή του, την κ. Αγνή Κερομύτη, ΤΕ 

Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

• Την έγκριση δαπάνης ποσού 578.967,76 €  από τα οποία η δαπάνη εκτέλεσης του Υ/Ε 3 από τον Φορέα 

Υλοποίησης θα διενεργηθεί σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2019ΕΠ53000002 τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021» (Υποέργο: Δαπάνη 

προχρηματοδότησης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης 
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ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Αχέροντα» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 2014-2020: 0022103475) σύμφωνα με την 

αριθμ. 196432/15343/07-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και η δαπάνη του Υ/Ε 2 από τη  

σχετική έγκριση διάθεσης πίστωσης ευρώ σε βάρος της 2021ΣΕ 08210009 των δράσεων «Υποδομές Εγγείων 

Βελτιώσεων (Δράση 4.3.1) Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω έργου  .…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 
ΤΟΕΒ Αχέροντα, για την υλοποίηση των υποέργων 2: «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός 
αρδευτικών έργων Τ.Ο.Ε.Β. Αχέροντα» προϋπολογισμού  521.937,82 € με ΦΠΑ και 3: 
«Διασύνδεση Φωτοβολταϊκού Σταθμού με το δίκτυο μέσης τάσης του ΔΕΔΔΗΕ» 
προϋπολογισμού 57.029,94 € με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, 
εξοικονόμησης ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Αχέροντα», και των όρων αυτής, σύμφωνα 
με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. πρωτ. 19104/07-12-2021 εισήγηση 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο. 

Β.  Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, 
ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, τους κάτωθι υπαλλήλους: Α) την κ. Δέσποινα 
Σιαμπίρη, ΠΕ Μηχανικών (Τοπογράφων Μηχανικών), με αναπληρωτή της, τον κ. Δημήτριο 
Τσιούμπο, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και Β) τον κ. Περικλή Βούρδα, ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων με αναπληρώτριά του, 
την κ. Αγνή Κερομύτη, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

Γ.   Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 578.967,76 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης για την υλοποίηση των ανωτέρω υποέργων, ως εξής: 

1. δαπάνη ποσού 521.937,82 € με ΦΠΑ, για την υλοποίηση του Υποέργου 2: «Βελτίωση – 
εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Τ.Ο.Ε.Β. Αχέροντα», σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕ 082/1 του ΠΔΕ, με Κ.Α. 2021ΣΕ08210009 και τίτλο «Υποδομές Εγγείων 
Βελτιώσεων (Δράση 4.3.1) Περιφέρειας Ηπείρου» και 

2. δαπάνη ποσού 57.029,94 € με ΦΠΑ, για την υλοποίηση του Υποέργου 3: «Διασύνδεση 
Φωτοβολταϊκού Σταθμού με το δίκτυο μέσης τάσης του ΔΕΔΔΗΕ», σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000002 τίτλο 
«Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021» (Υποέργο: Δαπάνη 
προχρηματοδότησης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού και 
εξοικονόμησης ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Αχέροντα» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 2014-
2020: 0022103475).  

.…………………………………………………………………………………………………………… 
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. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/2007/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Μπόιδα – Μαυρής για την υλοποίηση των υποέργων 
Α: «Βελτίωση-εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Μπόιδα – Μαυρής» 
προϋπολογισμού 1.558.000,00 € με ΦΠΑ και Γ: «Σύνδεση Φ/Β Πάρκου συνολικής ισχύος 
1,488 MW με το Δίκτυο Μέσης Τάσης του ΔΕΔΔΗΕ» προϋπολογισμού 151.000,00 € με 
ΦΠΑ της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του 
δικτύου του ΤΟΕΒ Μπόιδα – Μαυρής», ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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), 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. 19106/07-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2868/07-12-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Με την αριθμ. Την αριθμ. 50670/05-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΣΧ24ΜΤΛΡ-ΗΚ6) απόφαση του Υφ/γου Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων περί ένταξης στο ΠΔΕ 2021/ΣΑΕ 082/1 με κωδικό έργου 2021ΣΕ 08210009 των δράσεων 

«Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων (Δράση 4.3.1) Περιφέρειας Ηπείρου», , για την υλοποίηση για τα ΥΠΟΕΡΓΟ 

Α: «Βελτίωση-εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ ΜΠΟΙΔΑ- ΜΑΥΡΗΣ» προϋπολογισμού 

1.558.000,00 € με ΦΠΑ και ΥΠΟΕΡΓΟ Γ: «Σύνδεση Φ/Β Πάρκου συνολικής ισχύος 1,488 MW με το Δίκτυο 

Μέσης Τάσης του ΔΕΔΔΗΕ» προϋπολογισμού 151.000,00 € με ΦΠΑ της Πράξης «ΕΡΓΑ 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΤΟΕΒ 

ΜΠΟΙΔΑ - ΜΑΥΡΗΣ» 

Προκειμένου να γίνει η εκτέλεση των εργασιών απαιτείται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και με την 

παρούσα εισήγηση σας υποβάλλουμε, για έγκριση, σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, στο οποίο περιγράφεται 

το αντικείμενο της σύμβασης, η διάρκεια ισχύος της, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

και οι λοιποί όροι. 

Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για  : 

Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ ΜΠΟΙΔΑ - 

ΜΑΥΡΗΣ για την υλοποίηση του έργου:  για την υλοποίηση για τα ΥΠΟΕΡΓΟ Α: «Βελτίωση-εκσυγχρονισμός 

αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ ΜΠΟΙΔΑ- ΜΑΥΡΗΣ» προϋπολογισμού 1.558.000,00 € με ΦΠΑ και ΥΠΟΕΡΓΟ Γ: 

«Σύνδεση Φ/Β Πάρκου συνολικής ισχύος 1,488 MW με το Δίκτυο Μέσης Τάσης του ΔΕΔΔΗΕ» 

προϋπολογισμού 151.000,00 € με ΦΠΑ της Πράξης «ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 

ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΜΠΟΙΔΑ - ΜΑΥΡΗΣ». 

Την έγκριση των όρων της λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό 

επισυναπτόμενο κείμενο και   

•  Τον ορισμό της κ. Δέσποινα Σιαμπίρη, ΠΕ Μηχανικών (Τοπογράφων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρώτριά της, τον κ. Δημήτριο Τσιούμπο , ΠΕ Μηχανικών 

(Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

• Τον ορισμό του κ. Περικλή Βούρδα , ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων με αναπληρωτή του, την κ. Αγνή Κερομύτη, ΤΕ 

Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

• Την έγκριση δαπάνης ποσού 1.709.000,00 €  από τα οποία η δαπάνη εκτέλεσης του Υ/Ε Γ από τον Φορέα 

Υλοποίησης θα διενεργηθεί σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2019ΕΠ53000002 τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021» (Υποέργο: Δαπάνη 
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προχρηματοδότησης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού εξοικονόμησης νερού 

και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Μπόιδα Μαυρής» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 2014-2020: 0022041074) 

σύμφωνα με την αριθμ. 196439/15345/07-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και η δαπάνη 

του Υ/Ε 2 από τη  σχετική έγκριση διάθεσης πίστωσης ευρώ σε βάρος της 2021ΣΕ 08210009 των δράσεων 

«Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων (Δράση 4.3.1) Περιφέρειας Ηπείρου»   για την υλοποίηση του ως άνω 

έργου  .…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 
ΤΟΕΒ Μπόιδα – Μαυρής για την υλοποίηση των υποέργων Α: «Βελτίωση -εκσυγχρονισμός 
αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Μπόιδα – Μαυρής» προϋπολογισμού 1.558.000,00 € με ΦΠΑ και 
Γ: «Σύνδεση Φ/Β Πάρκου συνολικής ισχύος 1,488 MW με το Δίκτυο Μέσης Τάσης του 
ΔΕΔΔΗΕ» προϋπολογισμού 151.000,00 € με ΦΠΑ της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, 
εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Μπόιδα – Μαυρής», και των 
όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. πρωτ. 
19106/07-12-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο. 

Β.  Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, 
ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, τους κάτωθι υπαλλήλους: Α) την κ. Δέσποινα 
Σιαμπίρη, ΠΕ Μηχανικών (Τοπογράφων Μηχανικών), με αναπληρωτή της, τον κ. Δημήτριο 
Τσιούμπο, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και Β) τον κ. Περικλή Βούρδα, ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων με αναπληρώτριά του, 
την κ. Αγνή Κερομύτη, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

Γ.   Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 1.709.000,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης για την υλοποίηση των ανωτέρω υποέργων, ως εξής: 

1. δαπάνη ποσού 1.558.000,00 € με ΦΠΑ, για την υλοποίηση του Υποέργου Α: «Βελτίωση 
- εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Μπόιδα – Μαυρής», σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕ 082/1 του ΠΔΕ, με Κ.Α. 2021ΣΕ08210009 και τίτλο 
«Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων (Δράση 4.3.1) Περιφέρειας Ηπείρου» και 

2. δαπάνη ποσού 151.000,00 € με ΦΠΑ, για την υλοποίηση του Υποέργου Γ: «Σύνδεση 
Φ/Β Πάρκου συνολικής ισχύος 1,488 MW με το Δίκτυο Μέσης Τάσης του ΔΕΔΔΗΕ», σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000002 
τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021» (Υποέργο: Δαπάνη 
προχρηματοδότησης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού 
εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Μπόιδα Μαυρής» με κωδικό 
ΟΠΣΑΑ 2014-2020: 0022041074) . 

.…………………………………………………………………………………………………………… 
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. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/2008/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς για την υλοποίηση των 
υποέργων 1: «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Πεδιάδας Παραμυθιάς» 
προϋπολογισμού 569.408,00 € με ΦΠΑ και 2: «Διασύνδεση Φωτοβολταϊκού Σταθμού με 
το δίκτυο μέσης τάσης του ΔΕΔΔΗΕ» προϋπολογισμού 47.740,00 € με ΦΠΑ της Πράξης 
«Έργα εξοικονόμησης ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς», ορισμός 
εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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), 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. 19107/07-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2869/07-12-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Με την αριθμ. Την αριθμ. 50670/05-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΣΧ24ΜΤΛΡ-ΗΚ6) απόφαση του Υφ/γου Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων περί ένταξης στο ΠΔΕ 2021/ΣΑΕ 082/1 με κωδικό έργου 2021ΣΕ 08210009 των δράσεων 

«Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων (Δράση 4.3.1) Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση υποέργου 1: 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

προϋπολογισμού 569.408,00 με ΦΠΑ ΚΑΙ  υποέργου 2: «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ» προϋπολογισμού 47.740,00, της Πράξης «ΕΡΓΑ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» 

Προκειμένου να γίνει η εκτέλεση των εργασιών απαιτείται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και με την 

παρούσα εισήγηση σας υποβάλλουμε, για έγκριση, σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, στο οποίο περιγράφεται 

το αντικείμενο της σύμβασης, η διάρκεια ισχύος της, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

και οι λοιποί όροι. 

Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για  : 

Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου:  για την υλοποίηση υποέργου 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ – 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ προϋπολογισμού 

569.408,00 με ΦΠΑ ΚΑΙ  υποέργου 2: «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ» προϋπολογισμού 47.740,00, της Πράξης «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» 

Την έγκριση των όρων της λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό 

επισυναπτόμενο κείμενο και   

•  Τον ορισμό της κ. Δέσποινα Σιαμπίρη, ΠΕ Μηχανικών (Τοπογράφων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρώτριά της, τον κ. Δημήτριο Τσιούμπο , ΠΕ Μηχανικών 

(Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

• Τον ορισμό του κ. Περικλή Βούρδα , ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων με αναπληρωτή του, την κ. Αγνή Κερομύτη, ΤΕ 

Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

• Την έγκριση δαπάνης ποσού 617.148,00 €  από τα οποία η δαπάνη εκτέλεσης του Υ/Ε 2 από τον Φορέα 

Υλοποίησης θα διενεργηθεί σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2019ΕΠ53000002 τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021» (Υποέργο: Δαπάνη 

προχρηματοδότησης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Έργα εξοικονόμησης ενέργειας του δικτύου 
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του ΤΟΕΒ Παραμυθιάς» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 2014-2020: 0022041470) σύμφωνα με την αριθμ. 

196425/15341/07-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και η δαπάνη του Υ/Ε 2 από τη  σχετική 

έγκριση διάθεσης πίστωσης ευρώ σε βάρος της 2021ΣΕ 08210009 των δράσεων «Υποδομές Εγγείων 

Βελτιώσεων (Δράση 4.3.1) Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω έργου .…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 
ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς για την υλοποίηση των υποέργων 1: «Βελτίωση – 
εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Πεδιάδας Παραμυθιάς» προϋπολογισμού 569.408,00 
€ με ΦΠΑ και 2: «Διασύνδεση Φωτοβολταϊκού Σταθμού με το δίκτυο μέσης τάσης του 
ΔΕΔΔΗΕ» προϋπολογισμού 47.740,00 € με ΦΠΑ της Πράξης «Έργα εξοικονόμησης 
ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς», και των όρων αυτής, σύμφωνα 
με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. πρωτ. 19107/07-12-2021 εισήγηση 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο. 

Β.  Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, 
ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, τους κάτωθι υπαλλήλους: Α) την κ. Δέσποινα 
Σιαμπίρη, ΠΕ Μηχανικών (Τοπογράφων Μηχανικών), με αναπληρωτή της, τον κ. Δημήτριο 
Τσιούμπο, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και Β) τον κ. Περικλή Βούρδα, ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων με αναπληρώτριά του, 
την κ. Αγνή Κερομύτη, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

Γ.   Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 617.148,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης για την υλοποίηση των ανωτέρω υποέργων, ως εξής: 

1. δαπάνη ποσού 569.408,00 € με ΦΠΑ, για την υλοποίηση του Υποέργου 1: «Βελτίωση – 
εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Πεδιάδας Παραμυθιάς», σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕ 082/1 του ΠΔΕ, με Κ.Α. 2021ΣΕ08210009 και τίτλο «Υποδομές 
Εγγείων Βελτιώσεων (Δράση 4.3.1) Περιφέρειας Ηπείρου» και 

2. δαπάνη ποσού 47.740,00 € με ΦΠΑ, για την υλοποίηση του Υποέργου 2: «Διασύνδεση 
Φωτοβολταϊκού Σταθμού με το δίκτυο μέσης τάσης του ΔΕΔΔΗΕ», σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000002 τίτλο 
«Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021» (Υποέργο: Δαπάνη 
προχρηματοδότησης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Έργα εξοικονόμησης 
ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Παραμυθιάς» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 2014-2020: 
0022041470) . 

.…………………………………………………………………………………………………………… 
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. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/2009/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 10ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 05-11-2021 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. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 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/
ΑΔΑ: Ψ9ΣΛ7Λ9-ΕΨΔ



-173- 

 

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. 27/1536/29-09-2021 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. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών της επαρχιακής οδού στο τμήμα Άνω - Κάτω 
Ζάλογγο», προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 
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 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 ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων.  

Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα 
μέλη αυτής.  

7. Την αριθμ. 31/1821/09-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
από 05-11-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-11-2021 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. 183730 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, 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»,  σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο 
οικονομικός φορέας «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με ποσοστό έκπτωσης 
44,09% και ποσό προσφοράς 36.069,02 € προ Φ.Π.Α.   

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 18815/07-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2858/07-12-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 07-
12-2021 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από 
έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, εισηγείται την ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα 
«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με ποσοστό έκπτωσης 44,09% και ποσό 
προσφοράς 36.069,02 € προ Φ.Π.Α.   

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 07-12-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-11-2021 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. 183730 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, 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 Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία 
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα 
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων 
στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό 
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φορέα «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με ποσοστό έκπτωσης 44,09% και ποσό 
προσφοράς 36.069,02 € χωρίς Φ.Π.Α.   

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. 183730, που διενεργήθηκε στις 05-11-2021, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών της επαρχιακής οδού στο τμήμα Άνω - 
Κάτω Ζάλογγο», προϋπολογισμού 80.000,00 € 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 οριστικό ανάδοχο, τον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με 
ποσοστό έκπτωσης 44,09% και ποσό προσφοράς 36.069,02 € χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το από 05-11-
2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 31/1821/09-11-2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 07-12-2021 Πρακτικού της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και 
εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων 
στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

− Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο 
ποσό των 36.069,02 € 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». 

• 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.Ι. 

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

2ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

        Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου: 

«Αποκατάσταση ζημιών της επαρχιακής οδού στο τμήμα Άνω – Κάτω Ζαλόγγου» 

προϋπολογισμού 80.000 ,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

     Σήμερα, στις 07-12-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ, η Επιτροπή Διαγωνισμού (εφεξής Ε.Δ.) του 

παραπάνω έργου, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 27/1536/29-09-2021 Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: 6ΚΙΦΛ9-47Π), συνήλθε σε συνεδρίαση με παρόντα τα μέλη 

της: 

1.Ασπασία Γόγολου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. της Περιφέρειας Ηπείρου ως πρόεδρος 

2. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. της Περιφέρειας Ηπείρου ως μέλος  

3. Περικλής Βούρδας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. της Περιφέρειας Ηπείρου ως μέλος 

προκειμένου να προβεί στη συνέχιση της διενέργειας του διαγωνισμού με τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»  για 

την κατακύρωση της σύμβασης για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με την αρ. 

πρωτ. 155646/15629/07-10-2021 (ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ:21PROC009331286 2021-10-08) διακήρυξη. 

   Η Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία. Έγινε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 183730/2021. 

Έχοντας υπόψη: 

• την αριθ. 31/1821/09-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΒΑ7Λ9-3ΞΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-

11-2021   ανοιχτής διαδικασίας, 

• την από 16-11-2021 κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προς τους 

συμμετέχοντες, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, 

• το με αρ. πρωτ. 190337/18562/29-11-2021  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΗ  προς τον 

προσωρινό μειοδότη, περί υποβολής δικαιολογητικών για προώθηση της διαδικασίας κατακύρωσης 

του αποτελέσματος, που στάλθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ, 

• την από 01-12-2021 και από 03-12-2021 ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών από τον 

προσωρινό μειοδότη (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) 

• την από 01-12-2021 υποβολή των αντίστοιχων έντυπων δικαιολογητικών (στη Δ/νση Τεχν. Έργων 

ΠΗ), με αρ. πρωτ. εισερχόμενου εγγράφου:  192789/18815/1-12-2021. 

 

    Η Επιτροπή αποσφραγίζει τον φάκελο δικαιολογητικών, μονογράφει  τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

και ύστερα από τον έλεγχό τους, διαπιστώνει ότι: 

• τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και 

http://www.promitheus.gov.gr/
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• τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας 

διακήρυξης  

       και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

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

«Αποκατάσταση ζημιών της επαρχιακής οδού στο τμήμα Άνω – Κάτω Ζαλόγγου»  

προϋπολογισμού 80.000 ,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), στη διαγωνιζόμενη εργοληπτική επιχείρηση 

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», η οποία είναι προσωρινός μειοδότης σύμφωνα 

με τον Πίνακα 3 του 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ, με ποσό προσφοράς 36.069,02 € χωρίς ΦΠΑ και μέση 

τεκμαρτή έκπτωση 44,09%. 

  Αναλυτικά: 

 

 

Ποσό Προσφοράς 

εργασιών: 
26.567,92 € 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%: 4.782,23 €  

Σύνολο: 31.350,15 € 

Απρόβλεπτα 15%: 4.702,52 € 

Σύνολο: 36.052,67 € 

Αναθεώρηση: 16,35 € 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 36.069,02 € 

 

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

Επιτροπή ως κατωτέρω. 

 

                                                  Ιωάννινα, 07-12-2021  

Επιτροπή Διαγωνισμού 

 

 Πρόεδρος 

 

 

Ασπασία Γόγολου 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 

Τα μέλη 

 

 

Λάμπρος Κιτσαράς 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 

Περικλής Βούρδας  

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/2010/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 11ο 

Έγκριση 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 30-08-2022. 

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), 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. 18211/06-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2870/07-12-
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 και με την υπ’ αριθ. 27/1572/29-09-

2021 (ΑΔΑ:6ΚΙΦ7Λ9-47Π) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 2η  

παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 30-12-2021. 7. Με την από  22-11-2021 αίτησή του, 

ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 30-08-2022 για 

τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου 

μέχρι την   30-08-2022, 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  30-08-

2022 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας, το οποίο δεν 

κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί. Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 80,00% των εργασιών του έργου και 

απαιτείται επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών διάστρωσης του ασφαλτοτάπητα και για αυτό 

Υπηρεσία έκρινε ότι θα  πρέπει να παρατηρηθεί η συμπεριφορά των στραγγιστηριών και των εξυγιάνσεων 

που έγιναν, τους χειμερινούς μήνες, αφού πρόκειται για περιοχή με ιδιαίτερη ολίσθηση του εδάφους. Επιπλέον 

απαιτείται χρόνος για την σύνταξη ΑΠΕ και τις διαδικασίες για 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-

12-2021 μέχρι την  30-08-2022, 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 έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Λίππα - Κάτω Λίππα» αναδόχου Δημητρίου Τσομπίκου Ε.Δ.Ε., 
μέχρι την 30-08-2022, 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. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/2011/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 12ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση βατότητας και διαμόρφωση χωμάτινων προσβάσεων προς παραγωγικές 
μονάδες στα όρια του Δ.Δ. Παλαιοχωρίου Συρράκου και της ευρύτερης περιοχής (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 Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 18772/06-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2845/07-12-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7.Την υπ’ αριθ.  192248/15052 από  01-12-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  12.400,00€ 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: «Αποκατάσταση βατότητας και διαμόρφωση χωμάτινων προσβάσεων προς παραγωγικές 

μονάδες στα όρια του Δ.Δ. Παλαιοχωρίου Συρράκου και της ευρύτερης περιοχής (παροχή υπηρεσιών)».  

8.Την από  06-12-2021 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

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

πραγματοποιηθούν στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιοχωρίου Συρράκου, έχοντας σκοπό την αποκατάσταση 

βατότητας χωμάτινης οδοποιίας, την άρση καταπτώσεων και την εν γένι ασφαλή κίνηση των οχημάτων για την 

ομαλή πρόσβαση των κατοίκων και των παραγωγών στις εργασίες τους.  

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

διαμόρφωση χωμάτινων προσβάσεων προς παραγωγικές μονάδες στα όρια του Δ.Δ. Παλαιοχωρίου Συρράκου 

και της ευρύτερης περιοχής   (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 12.400,00€ (με Φ.Π.Α.) …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 12.400,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας και διαμόρφωση 
χωμάτινων προσβάσεων προς παραγωγικές μονάδες στα όρια του Δ.Δ. Παλαιοχωρίου Συρράκου και της 
ευρύτερης περιοχής (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 06-12-2021 τεχνικής έκθεσης όπως 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας 
υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε χωματουργικές εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στην ευρύτερη 
περιοχή του Παλαιοχωρίου Συρράκου, έχοντας σκοπό την αποκατάσταση βατότητας χωμάτινης 
οδοποιίας, την άρση καταπτώσεων, την ασφαλή κίνηση των οχημάτων, προκειμένου να επιτευχθεί η  
ομαλή πρόσβαση των κατοίκων και των παραγωγών στις εργασίες τους. 

➢ 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. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/2012/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων και πρανών κατά μήκος του επαρχιακού οδικού δικτύου από 
Βοβούσα έως Περιβόλι (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 Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 18840/06-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2846/07-12-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ.  193120/15097 από 02-12-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2018ΕΠ53000001 

και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 

Ηπείρου», Υποέργο: «Εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων και πρανών κατά μήκος του επαρχιακού οδικού 

δικτύου από  Βοβούσα έως Περιβόλι (παροχή υπηρεσιών)».  

8. Την από  02-12-2021 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 για τον καθαρισμό των τάφρων 

κατά μήκος του οδικού δικτύου από Βοβούσα έως τα όρια του νομού με Περιβόλι. Θα γίνουν εργασίες άρσης 

καταπτώσεων, βελτίωσης πρανών, διευθέτηση των ομβρίων, καθώς και εργασίες κατασκευής αναχώματος για 

την προστασία ιδιοκτησιών στα όρια με το ποτάμι.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων 

και πρανών κατά μήκος του επαρχιακού οδικού δικτύου από  Βοβούσα έως Περιβόλι (παροχή υπηρεσιών)», σε 

βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με 

Φ.Π.Α.)  …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων και πρανών κατά 
μήκος του επαρχιακού οδικού δικτύου από Βοβούσα έως Περιβόλι (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 
02-12-2021 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 για τον καθαρισμό 
των τάφρων, κατά μήκος του οδικού δικτύου από Βοβούσα έως τα όρια του νομού με Περιβόλι, ήτοι άρση 
καταπτώσεων, βελτίωση πρανών, διευθέτηση των ομβρίων, καθώς και εργασίες κατασκευής αναχώματος 
για την προστασία ιδιοκτησιών στα όρια με το ποτάμι. 

➢ 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: Ψ9ΣΛ7Λ9-ΕΨΔ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/2013/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 

«Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου από εθνική οδό προς 

το νέο Κλειστό 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 

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), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 18838/06-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2847/07-12-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ.  193127/15098   από  02-12-2021 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 εθνική οδό προς το νέο κλειστό Ιωαννίνων» 

8. Την από 06-12-2021 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 του οδοστρώματος από την Εθνική οδό προς το Νέο Κλειστό το οποίο παρουσιάζει 

εκτεταμένες φθορές και χρήζει άμεσης αποκατάστασης. Οι φθορές οφείλονται σε φαινόμενα ερπυσμού αλλά 

και της πολύ βαριάς κυκλοφορίας, οι οποίες θα πρέπει να αποκατασταθούν εν’ όψει του χειμώνα.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για 

την αποκατάσταση του οδικού δικτύου από εθνική οδό προς το νέο κλειστό Ιωαννίνων», 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 εθνική οδό προς το νέο Κλειστό Ιωαννίνων», βάσει της από 06-12-2021 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 του οδοστρώματος από την εθνική οδό προς το νέο Κλειστό, το οποίο παρουσιάζει 
εκτεταμένες φθορές, εξαιτίας φαινομένων ερπυσμού και πολύ βαριάς κυκλοφορίας και ενόψει του χειμώνα 
χρήζει άμεσης αποκατάστασης.  

➢ 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: Ψ9ΣΛ7Λ9-ΕΨΔ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/2014/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 15ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων  
«Αποκατάσταση οδικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή Δ.Δ. Τρίστενου για την εξυπηρέτηση 
επαγγελματιών της περιοχής (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. 18915/06-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2848/07-12-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ.   194062/15158 από  03-12-2021 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: «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή Δ.Δ. Τρίστενου για 

την εξυπηρέτηση επαγγελματιών της περιοχής (παροχή υπηρεσιών)».  

8. Την από  06-12-2021 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 για την αποκατάσταση 

βατότητας σε οδό πρόσβασης και σύνδεσης του Δ.Δ. Τρίστενου με το Δ.Δ. Ιτέας το οποίο παρουσιάζει 

προβλήματα κατολισθήσεων, έντονων φαινομένων ερπυσμού που οφείλονται στα υπόγεια νερά, καθώς και 

προβλήματα διευθέτησης των ομβρίων. Απαιτείται εξυγίανση, επισκευή τεχνικών, άρση καταπτώσεων καθώς 

και βελτίωση της βατότητας σε όλο το τμήμα που παρουσιάζει  έντυνες κλίσεις.  

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

στην ευρύτερη περιοχή Δ.Δ. Τρίστενου για την εξυπηρέτηση επαγγελματιών της περιοχής (παροχή 

υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 

24.800,00€ (με Φ.Π.Α.)  …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή 
Δ.Δ. Τρίστενου για την εξυπηρέτηση επαγγελματιών της περιοχής (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 
06-12-2021 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 για την 
αποκατάσταση βατότητας σε οδό πρόσβασης και σύνδεσης του Δ.Δ. Τρίστενου με το Δ.Δ. Ιτέας το οποίο 
παρουσιάζει προβλήματα κατολισθήσεων, έντονων φαινομένων ερπυσμού που οφείλονται στα υπόγεια 
νερά, καθώς και προβλήματα διευθέτησης των ομβρίων, με αποτέλεσμα να απαιτείται εξυγίανση, 
επισκευή τεχνικών, άρση καταπτώσεων καθώς και βελτίωση της βατότητας σε όλο το τμήμα που 
παρουσιάζει  έντονες κλίσεις. 

➢ 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. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/2016/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 
195130/2830/06-12-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 17ο 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-
10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

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

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 
2/4/22-02-2021, 4/9/02-04-2021, 9/25/29-06-2021, 11/31/12-08-2021 και 14/37/29-09-2021 
αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης και 5ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης Παιδείας & Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 24120/07-
12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2853/07-12-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση των δικαιούχων μετακίνησης γονέων ή 
κατά νόμο επιτρόπων μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης 
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, με επιδόματα του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ 
αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ, καθώς και την έγκριση των απαιτούμενων δαπανών, σε βάρος 
του προϋπολογισμού της Π.Ε Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2021, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην 
εισήγηση.  

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
μαθητών, για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της 
υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ, 

Εγκρίνει την επιδότηση των κάτωθι δικαιούχων μεταφοράς μαθητών, καθώς και τις προκαλούμενες 
δαπάνες και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων 
του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021 (Ε.Φ.191, ΚΑΕ 0821 για την Α/θμια 
Εκπαίδευση και Ε.Φ.192, ΚΑΕ 0821 για την Β/θμια Εκπαίδευση), όπως αναλυτικά αναφέρεται στην 
αριθμ. πρωτ. 24120/07-12-2021 εισήγηση του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & 
Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ως εξής: 

1. Δαπάνη ποσού 70,00 € για το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2021 που αφορά την επιδότηση 
μεταφοράς της μαθήτριας Λέλε Γεωργίας του Θεολόγου από την μητέρα της, Βάβη Αμαλία στην 
διαδρομή «Μαυρονέρι-Φιλιάτες (1ο Δημοτικό)» με το αριθμ. ΗΝΒ 3969 αυτοκίνητο με ημερήσια 
τιμή 3,85 € (11 χλμ x 0,35 €). 

2. Δαπάνη ποσού 75 € για το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2021 που αφορά την επιδότηση 
μεταφοράς της μαθήτριας ΠΑΛΛΗ Ελευθερίας του Θωμά στην διαδρομή «Πλαταριά-
Ηγουμενίτσα (Εσπερινό Γυμνάσιο)» με το αριθμ. ΗΝΒ 5982 αυτοκίνητο (ιδιοκτησίας του γιού 
της Γρηγορίου Ευαγγέλου)  με ημερήσια τιμή 4,55 € (13 χλμ x 0,35 €). 

3. Δαπάνη ποσού 120,00 € για το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2021 που αφορά την επιδότηση 
μεταφοράς της μαθήτριας Μπαλαούρα Βασιλικής του Μιχαήλ στην διαδρομή «Πηγαδούλια-
Ηγουμενίτσα (Εσπερινό Γυμνάσιο)» με το αριθμ. ΕΕΙ 2314 αυτοκίνητο, με ημερήσια τιμή 7,35 € 
(21 χλμ x 0,35 €). 

4. Δαπάνη ποσού 135,00 € για το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2021 που αφορά την επιδότηση 
μεταφοράς της μαθήτριας Τσιάκου Ελένης του Ιωάννη, στην διαδρομή «Αμπελιά Παραμυθίας-
Ηγουμενίτσα (Εσπερινό Γυμνάσιο)» με το αριθμ. ΗΝΒ 7582 αυτοκίνητο, με ημερήσια τιμή 8,40 
€ (24 χλμ x 0,35 €). 

5. Δαπάνη ποσού 85,00 € για το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2021 που αφορά την επιδότηση 
μεταφοράς  του μαθητή  Βρακά Κωνσταντίνου του Νικολάου στην διαδρομή «Φασκομηλιά-
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Ηγουμενίτσα (Εσπερινό Λύκειο)» με το αριθμ. ΚΧΥ 3850 αυτοκίνητο με ημερήσια τιμή 5,25 € 
(15 χλμ x 0,35 €).  

6. Δαπάνη ποσού 200,00 € για το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2021 που αφορά την επιδότηση 
μεταφοράς του μαθητή  Ευάγγελου Μπότσαρη  του Χρήστου από την μητέρα του  Δέλκου 
Αφροδίτη, στην διαδρομή «Μαυρούδι  - Παραμυθία  (ΕΕΕΕΚ)» με το αριθμ. ΗΝΒ 3969 
αυτοκίνητο  με ημερήσια τιμή 11,9 € (34 χλμ x 0,35 €). 

7. Δαπάνη ποσού 215,00 € για το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2021 που αφορά την επιδότηση 
μεταφοράς του μαθητή Λαχανίδη Γεωργίου του Μιχαήλ, από την μητέρα της Φύσσα Χριστίνα, 
στην διαδρομή «Πέρδικα – Παραμυθιά (ΕΕΕΕΚ) » με το αριθμ. ΗΝΕ 4558 αυτοκίνητο με 
ημερήσια τιμή 13,30 € (38 χλμ x 0,35 €). 

8. Δαπάνη ποσού 35,00 € για το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2021 που αφορά την επιδότηση 
μεταφοράς του μαθητή  Δημητρίου Γεώργιου του Δημητρίου, στην διαδρομή «Μαυρούδι - 
Ηγουμενίτσα (Εσπερινό Λύκειο)» με το αριθμ. ΗΝΕ 4368 αυτοκίνητο, με ημερήσια τιμή 2,1 € (6 
χλμ x 0,35 €). 

9. Δαπάνη ποσού 135,00 € για το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2021 που αφορά την επιδότηση 
μεταφοράς της μαθήτριας PAGUNI ELDA του FLAMUR στην διαδρομή «Νεράιδα - Ηγουμενίτσα 
(Εσπερινό Λύκειο)» με το αριθμ. ΑΤΗ 2774 αυτοκίνητο (ιδιοκτησίας   του Παγούνη Βασιλείου) 
με ημερήσια τιμή 8,4 € (24 χλμ x 0,35 €). 

10. Δαπάνη ποσού 100,00 € για το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2021 που αφορά 
την επιδότηση μεταφοράς της μαθήτριας Μιμη Έλενα του Ιωάννη στην διαδρομή «Φιλιάτες - 
Ηγουμενίτσα (Εσπερινό Γυμνάσιο)» με το αριθμ. ΑΤΒ 7578 αυτοκίνητο με ημερήσια τιμή  5,95 
€ (17 χλμ x 0,35 €).  

11. Δαπάνη ποσού 270,00 € για επιδότηση στον γονέα Σταύρου Αθανάσιο, για το χρονικό διάστημα 
Δεκέμβριος από  2021 με το αριθμ. ΗΝΕ 8068 ΙΧ αυτοκίνητό του, των μαθητών -τέκνων του, 
από τον Αμπελώνα στο 2ο Δημοτικό Φιλιατών (Άννα - Ε΄ Δημοτικού και Χαρίτου - Α΄ Δημοτικού) 
και Γυμνάσιο Φιλιατών (Μαρίνα- Α Γυμνασίου) με ημερήσια τιμή 8,40 € (24 Χ 0,35) το πρωί και 
επιστροφή 13:15 στον Αμπελώνα, τον Χαρίτο (Α΄ Δημοτικού) και την Άννα (Α΄  Γυμνασίου) στις 
14:00 βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 παρ.4 της παραπάνω σχετικής αριθμ. 50025/26-9-
2018 ΚΥΑ, καθότι το άλλο  τέκνο φοιτεί στο ολοήμερο (16:00)  και δαπάνη ποσού 614,00 € για 
επιδότηση  στον γονέα Σταύρου Αθανάσιο του Χαρίτου για το δρομολόγιο Φιλιάτες - Αμπελώνα 
(Επιστροφή 16:00) καθώς επιστρέφει το μαθητή -τέκνο του Άννα  Ε΄ Δημοτικού) που παραμένει 
μέχρι της 16:00 η ώρα στο ολοήμερο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατών με ημερήσια τιμή 
8,40 € (24 Χ 0,35 €).   

12. Δαπάνη ποσού 260,00 € για το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2021 που αφορά την επιδότηση 
μεταφοράς του μαθητή Ντούκα Γεωργίου του Κων/νου, στην διαδρομή «Μανδρότοπος-
Ηγουμενίτσα (Εσπερινό Λύκειο)» με το αριθμ. ΡΖΕ 9330 αυτοκίνητο με ημερήσια τιμή 16,10 € 
(46 Χ 0,35 €) .     

.…………………………………………………………………………………………………………… 
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 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/2017/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 
195130/2830/06-12-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 του Πρακτικού Νο2/06-12-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την 
«Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, τηλεφώνων, τόνερς, μελανιών, 
εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυµηχανηµάτων, ανταλλακτικών 
εκτυπωτικών και λοιπού ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και των Δ/νσεων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Θεσπρωτίας», συνολικού 
προϋπολογισμού 65.500,00 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 
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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. 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 αριθμ. 24/1383/27-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της 
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και καταρτίσθηκε η διακήρυξη για την 
«Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, τηλεφώνων, τόνερς, μελανιών, εκτυπωτών, 
μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυµηχανηµάτων, ανταλλακτικών εκτυπωτικών και λοιπού 
ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης νομού Θεσπρωτίας», συνολικού προϋπολογισμού 65.500,00 €  

Ειδικότερα ο ως άνω διαγωνισμός αφορά στα κάτωθι Τμήματα:  

Τμήμα Ι: προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών & σταθερών τηλεφώνων, 
προϋπολογισμού 38.000,00 € με Φ.Π.Α.  

Τμήμα ΙΙ: προμήθεια τόνερς, μελανιών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, 
πολυµηχανηµάτων, ανταλλακτικών εκτυπωτικών και λοιπού ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού, προϋπολογισμού 27.500,00 € με Φ.Π.Α. 

Β) εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 27.500,00 € με ΦΠΑ, για τη 
διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, έτους 2021 (Ε.Φ. 072 – ΚΑΕ 1329.01 
ποσού 19.500,00 € για προμήθεια τόνερς, μελανιών και ΚΑΕ 1699.01 ποσού 8.000,00 € για 
προμήθεια οθονών, τηλεφώνων κ.λ.π.) ενώ η υπόλοιπη δαπάνη συνολικού ποσού 38.000,00 € 
με ΦΠΑ, θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας, έτους 2021 (Ε.Φ. 072 – ΚΑΕ 1723.01 ποσού 30.000,00 € για προμήθεια 
μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών και ΚΑΕ 1713.01 ποσού 8.000,00 € για προμήθεια 
εκτυπωτικών, φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανημάτων), σύμφωνα με τις με α/α 1501 και 
αρ. πρωτ. 118708/14331/03-08-2021 και 1502 και αρ. πρωτ. 118707/14330/03-08-2021 
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες καταχωρήθηκαν με α/α 1547 και 1548 αντίστοιχα 
στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 

7. Τις με α/α 1664 και αρ. πρωτ. 136571/16436/07-09-2021 (Ε.Φ. 072 – ΚΑΕ 1329.01) και 1665 
και αρ. πρωτ. 136573/16437/07-09-2021 (Ε.Φ. 072 – 1699.01) αποφάσεις ανάληψης 
υποχρέωσης, οι οποίες καταχωρήθηκαν με α/α 1746 και 1747 αντίστοιχα στο βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

8. Την αριθμ. 33/1921/26-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
το Πρακτικό Νο1/08-11-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
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συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) 
της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, βάσει της αριθμ. πρωτ. 
165079/20335/20-10-2021 και με Α/Α Συστήματος: 141294 διακήρυξης, για την «Προμήθεια 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, τηλεφώνων, τόνερς, μελανιών, εκτυπωτών, μηχανημάτων 
φωτοαντιγραφής, πολυµηχανηµάτων, ανταλλακτικών εκτυπωτικών και λοιπού ηλεκτρονικού και 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού 
Θεσπρωτίας», συνολικού προϋπολογισμού 65.500,00 € με Φ.Π.Α. σύμφωνα με το οποίο: 

Α.  απορρίφθηκαν οι εμπροθέσμως υποβληθείσες προσφορές των οικονομικών φορέων 
«ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» και «ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ ΕΠΕ», για το Τμήμα ΙΙ της 
διακήρυξης. 

Β. αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης, του Τμήματος Ι (προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
οθονών & σταθερών τηλεφώνων) της διακήρυξης, ο οικονομικός φορέας «RETHINK AEBE 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ», του οποίου η προσφορά 
υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και η τεχνική προσφορά 
καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και υπέβαλε την οικονομικότερη προσφορά, ποσού 
36.172,04 € με Φ.Π.Α. (29.171,00 € άνευ Φ.Π.Α.) 

Γ. Κηρύχθηκε άγονος ο ανωτέρω διαγωνισμός, για το Τμήμα ΙΙ της διακήρυξης, δεδομένου ότι η 
μοναδική προσφορά που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, απορρίφθηκε, ως ανωτέρω. 

9. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 23934/07-12-
2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2854/07-12-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.) 
με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει προς έγκριση το υπ’αριθμ. Πρακτικό Νo2  της αρμόδιας 
Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών στην ΠΕ Θεσπρωτίας, κατόπιν 
ολοκλήρωσης των συνεδριάσεων αξιολόγησης των υποβληθέντων δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, στα πλαίσια της ανάδειξης προμηθευτών ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής και λοιπού εξοπλισμού μηχανοργάνωσης από την 
ΠΕ Θεσπρωτίας.  

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό Νο2/06-12-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, βάσει της αριθμ. 
πρωτ. 165079/20335/20-10-2021 και με Α/Α Συστήματος: 141294 διακήρυξης, με έγγραφες και 
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική 
άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά Τμήμα Ειδών, για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, οθονών, τηλεφώνων, τόνερς, μελανιών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, 
πολυµηχανηµάτων, ανταλλακτικών εκτυπωτικών και λοιπού ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και των 
Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Θεσπρωτίας», συνολικού 
προϋπολογισμού 65.500,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας (Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 1329.01 & 1699.01)  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής 
και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκόμισε ο προσωρινός 
μειοδότης του Τμήματος Ι της διακήρυξης του διαγωνισμού, οικονομικός φορέας «RETHINK AEBE 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ», που αναδείχθηκε βάσει του Πρακτικού Νο1/08-
11-2021 της Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 33/1921/26-11-2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, μετά τον διενεργηθέντα έλεγχο, από τον οποίο 
διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος των υποβληθέντων δικαιολογητικών ήταν πλήρης σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία και την διακήρυξη του διαγωνισμού και ότι συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν όλα 
όσα απαιτούνται κατά περίπτωση, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού στην 
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«Rethink A.E.B.E., Εταιρεία Έρευνας Διαχείρισης και Αξιολόγησης υγρών και στερεών αποβλήτων 
εμπορίας ειδών πληροφορικής και ανακατασκευής» με ΑΦΜ  999125269 -  Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 
Θεσσαλονίκης, για το σύνολο των ειδών του Τμήματος Ι του Διαγωνισμού (Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές, οθόνες και τηλέφωνα), με προσφερόμενο ποσό συνολικής αξίας 29.171,00 € άνευ 
ΦΠΑ, ήτοι 36.172,04 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, βάσει της αριθμ. πρωτ. 
165079/20335/20-10-2021 και με Α/Α Συστήματος: 141294 διακήρυξης, για την «Προμήθεια 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, τηλεφώνων, τόνερς, μελανιών, εκτυπωτών, μηχανημάτων 
φωτοαντιγραφής, πολυµηχανηµάτων, ανταλλακτικών εκτυπωτικών και λοιπού ηλεκτρονικού και 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού 
Θεσπρωτίας», συνολικού προϋπολογισμού 65.500,00 € με Φ.Π.Α. 

και συγκεκριμένα για το Τμήμα Ι (προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών & σταθερών 
τηλεφώνων) της διακήρυξης,  

στον οικονομικό φορέα «RETHINK AEBE ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ», του 
οποίου η προσφορά υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και η τεχνική 
προσφορά καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και υπέβαλε την οικονομικότερη προσφορά, 
ποσού 36.172,04 € με Φ.Π.Α. (29.171,00 € άνευ Φ.Π.Α.), βάσει του Πρακτικού Νο1/08-11-2021 
(αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και 
αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 33/1921/26-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τα δε 
δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισε, ήταν πλήρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
διακήρυξη του διαγωνισμού και την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με το ανωτέρω, Πρακτικό 
Νο2/06-12-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής 
Διενέργειας του διαγωνισμού. 

− Εγκρίνει την σύναψη σύμβασης με τον ανωτέρω μειοδότη «RETHINK AEBE ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ» με ΑΦΜ  999125269 -  Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, για 
την προμήθεια του συνόλου των ειδών του Τμήματος Ι (προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
οθονών & σταθερών τηλεφώνων) της αριθμ. πρωτ. 165079/20335/20-10-2021 και με Α/Α 
Συστήματος: 141294 διακήρυξης, στο ποσό των 36.172,04 € με Φ.Π.Α. με δαπάνη η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, σύμφωνα με τις με α/α 1664 και 
αρ. πρωτ. 136571/16436/07-09-2021 (Ε.Φ. 072 – ΚΑΕ 1329.01) και 1665 και αρ. πρωτ. 
136573/16437/07-09-2021 (Ε.Φ. 072 – 1699.01) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες 
καταχωρήθηκαν με α/α 1746 και 1747 αντίστοιχα στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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                                    Ηγουμενίτσα, 6 Δεκεμβρίου 

2021  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  
---------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Στη Ηγουμενίτσα σήμερα στις 06/12/21 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ, στο Διοικητήριο της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ' αριθμ. 
2/108/20-01-2021  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στη συγκρότηση και 
ορισμό των μελών της Επιτροπής Διεξαγωγής των Διαγωνισμών, Αξιολόγησης των προσφορών 
και εισήγησης για ανάθεση προμηθειών, υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
για το έτος 2021»,  
 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, που είχε την νόμιμη απαρτία,  παρέστησαν οι εξής:  
 
1.  Τσουμάνη Ευγενία                         Πρόεδρος  
2.  Σεϊτανίδου Γιολάνδα                     Τακτικό μέλος  
3.  Ρίζος Θεοδώρος                            Τακτικό μέλος  
 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη  
 

1. Την απόφαση 33/1921/26-11-2021 έγκρισης της Οικονομικής Επιτροπής του Πρακτικού 
Νο1/10.6.21 (αποσφράγιση & αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής τεχνικών 
προσφορών & αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής 
διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την 
« Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, τηλεφώνων, τόνερ, μελανιών, 
εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυµηχανηµάτων, ανταλλακτικών 
εκτυπωτικών και λοιπού ηλεκτρονικού και  ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την 
κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και των 
Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Nομού 
Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού  65.500,00  € με ΦΠΑ ), βάσει της με α/α συστήματος 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, 

ΟΘΟΝΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ  ΣΤΗΝ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ » ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

65.500,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α 

Α/Α  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 141294 

 

 

 

 

    Α/Α  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 141294 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 65.500,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 

ΕΤΗ 2020 & 2021 , ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ 

ΧΩΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ. 

(CPV: 09135100-5, 09132100-4, 09134100-8, 09210000-4) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  06/2019 - Α/Α  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 81742 

, 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
 ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 141294 Διακήρυξης  και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω 
διαγωνισμό. 

2. Την υπ’αριθμ.πρωτ.οικ.192847/23809/01-12-2021 πρόσκληση από την αρμόδια 
υπηρεσία, για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης αρχικά ηλεκτρονικά από 
τον προσωρινό ανάδοχο, εντός προθεσμίας 10 ημερών, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 
από τη διαδρομή : Ενέργειες - Επικοινωνία. 

3. Την ηλεκτρονική αποστολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον προσωρινό 
ανάδοχο στις 02-12-2021 

4. Την παραλαβή του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης σε έντυπη 
μορφή, ο οποίος απεστάλη εμπρόθεσμα και ταχυδρομικώς από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
της εταιρείας Rethink A.E.B.E., στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του 
διαγωνισμού,  

5. Τον ουσιαστικό και αναλυτικό έλεγχο καθώς και την καταγραφή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του υποψήφιου ανάδοχου, στα πλαίσια του οποίου διαπιστώθηκε ότι ο 
φάκελος των δικαιολογητικών κατακύρωσης ήταν πλήρης σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία και την διακήρυξη του διαγωνισμού και ότι συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν όλα 
όσα απαιτούνται κατά περίπτωση.      
 
                                               Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

         ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Την κατακύρωση του διαγωνισμού στην Rethink A.E.B.E., Εταιρεία Έρευνας Διαχείρισης και 
Αξιολόγησης υγρών και στερεών αποβλήτων εμπορίας ειδών πληροφορικής και ανακατασκευής 
με ΑΦΜ  999125269 -  Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, για το σύνολο των ειδών του Τμήματος Ι 
του Διαγωνισμού (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οθόνες και τηλέφωνα), με προσφερόμενο ποσό 
συνολικής αξίας 29.171,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 36.172,04 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ. 
 
Το παρόν πρακτικό υποβάλλεται στο Τμήμα Προμηθειών.  
Για την επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώστηκε υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα αντίγραφα, ως ακολούθως:  
 
 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                   ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   
                                                                              
1.  Τσουμάνη Ευγενία          Πρόεδρος  
 
2.  Σεϊτανίδου Γιολάνδα        Τακτικό μέλος  
 
3.  Ρίζος Θεοδώρος              Τακτικό μέλος  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/2021/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 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).  

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 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. 9017/07-12-2021 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2866/07-12-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την 
οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 6.177,93 €  χωρίς  Φ.Π.Α. (7.660,63 € 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 7.660,63 € 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., 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

Κ.Λ.Π 

ΑΡΙΘ. ΜΗΧ-

ΟΧΗΜ. 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

Κ.Λ.Π 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ &  

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΣΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 24% 

1 ΚΗΗ 4293 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ                    

(8 ΘΕΣΕΩΝ) 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ, 

ΣΤΟΙΧ. ΦΙΛΤΡ. ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝ., 

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ, ΜΒ 

229.51 5L ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ, ΜΒ 229.51 1L 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ (ΤΕΜ 2) 

141,32 € 175,24 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ:  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΤΕΡ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 
82,80 € 102,67 € 
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2 ΚΗΗ 4295 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ                    

(8 ΘΕΣΕΩΝ) 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΣΤΟΙΧ. ΦΙΛΤΡ. 

ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝ., ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ 

ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ, ΜΒ 229.51 1L ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 

(ΤΕΜ 4),  ΜΒ 229.51 5L ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ, 

ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ, ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, 

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ 

247,21 € 306,54 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ:  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΥ ΦΡΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΦΙΛΤΡΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΣΚΟΝΗΣ) 

96,60 € 119,78 € 

3 ME 121952 
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  4 ΤΕΜ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 17,5 

- 25 TAISHAN G13/L2 
2.910,00 € 3.608,40 € 

4 KHO 9101 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΚΑΠΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 420,00 € 520,80 € 

5 ΚΗΗ 6015 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  ΜΠΕΚ ΚΟΜΠΛΕ 

(ΤΕΜ. 4) 
1.400,00 € 1.736,00 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΠΕΚ, ΡΥΘΜΙΣΗ 

ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
80,00 € 99,20 € 

6 ΜΕ 121952 
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΜΠΟΥΚΑΛΑ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 
800,00 € 992,00 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 6.177,93 € 7.660,63 € 

.…………………………………………………………………………………………………………… 
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. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/2023/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 195130/2830/06-12-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 24ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση περιοχών σε πέτρινα γεφύρια». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 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 Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 19154/08-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2872/08-12-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ. από 08-12-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2020ΕΠ53000002  και 

τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρεια  Ηπείρου  2020-2022», Υποέργο: 

«Αποκατάσταση περιοχών  σε πέτρινα γεφύρια  (παροχή υπηρεσιών)».  

8. Την από  08-12-2021 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  προστασίας των πρανών 

ρεμάτων που υπάρχουν πέτρινα γεφύρια, την προστασία των βάθρων αυτών και συμπλήρωσης λίθων κυρίως 

στα θεμέλια τους. Θα γίνει καθαρισμός και απομάκρυνση των φερτών υλικών και των προσχώσεων κατά μήκος 

των ρεμάτων, ενώ παράλληλα θα τοποθετηθούν ογκόλιθοι προστασίας στα βάθρα και σ σημεία που ο 

στροβιλισμός των νερών δημιουργεί πρόβλημα.  

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

πέτρινα γεφύρια  (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2020ΕΠ53000002, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
τοποθετήθηκε ως εξής: «Συμφωνούμε, παρά το γεγονός ότι θεωρούμε αποσπασματική την παρέμβαση με 

την υπό έγκριση δαπάνη των 20.000 ευρώ. Εκτιμούμε πως οι ανάγκες συντήρησης και προστασίας των 

παραδοσιακών πέτρινων γεφυριών της Ηπείρου είναι πολύ περισσότερες και θα απαιτηθεί διαφορετικός 

σχεδιασμός και προγραμματισμός ώστε να έχει θετικά αποτελέσματα η όποια παρέμβαση.». 

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. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρεια  Ηπείρου 2020-2022», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση περιοχών σε πέτρινα γεφύρια», 
βάσει της από 08-12-2021 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες για 
την προστασία των πρανών ρεμάτων που υπάρχουν πέτρινα γεφύρια, την προστασία των βάθρων αυτών 
και συμπλήρωση λίθων, κυρίως στα θεμέλια τους, με καθαρισμό και απομάκρυνση των φερτών υλικών 
και των προσχώσεων, κατά μήκος των ρεμάτων, καθώς επίσης και τοποθέτηση ογκόλιθων προστασίας 
στα βάθρα και σε σημεία που ο στροβιλισμός των νερών δημιουργεί πρόβλημα. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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. 34/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/2024/08-12-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 
195130/2830/06-12-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 25ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση συνοπτικού πίνακα 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 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. 

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), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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, 11/31/12-08-2021 και 14/37/29-09-2021 
αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης και 5ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 2875/08-12-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2876/08-
12-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα 
εξής: «… Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 78 ΄΄Προϋπολογισμός Περιφερειών΄΄, του Ν 4172/2013 (τ.Α 

167), όπως αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 190 ΄΄Συζήτηση και ψήφιση προϋπολογισμού Περιφερειών΄΄  του 

Ν. 4555/2018 (τ.Α 133): « 7. Συνοπτική κατάσταση του Π/Υ, όπως τελικώς ψηφίστηκε από το συμβούλιο, 

αναρτάται  στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας και δημοσιεύεται σε μια (1) τουλάχιστον ημερήσια ή 

εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια της περιφέρειας.….…..» Ως εκ τούτου, παρακαλούμε, όπως 

εγκρίνετε δαπάνη ποσού 300,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τη διάθεση πίστωσης, σε βάρος των 

πιστώσεων του προϋπολογισμού Π.Η. οικ. έτους 2021 (Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 0841),  για τη δημοσίευση του 

συνοπτικού πίνακα προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. Έτους 2022, όπως ψηφίσθηκε με την 

αριθμ. 16/46/29-11-2021 (ΑΔΑ: Ω1Τ07Λ9-12Γ),  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού € 300,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, 
σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 & Κ.Α.Ε. 0841, του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2021, για τη δημοσίευση σε μία (1) τοπική εφημερίδα, του 
συνοπτικού πίνακα προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου, μετά την ψήφισή του 
από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, με την αριθ. 16/46/29-11-2021 (ΑΔΑ: Ω1Τ07Λ9-12Γ) 
απόφαση. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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: Ψ9ΣΛ7Λ9-ΕΨΔ
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