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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία αποτελείται από τον 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, ως Πρόεδρο, δύο (2) Αντιπεριφερειάρχες ως μέλη, όπως ορίσθηκαν με την 
αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και οκτώ (8) Περιφερειακούς 
Συμβούλους ως μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά), όπως εκλέχθηκαν με την αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ως εξής:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τακτικά Μέλη:  

1. 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. Μπραΐμη - Μπότση Σταυρούλα, Περιφερειακός Σύμβουλος 

3. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

4. Γκούμας Αχιλλέας, Περιφερειακός Σύμβουλος 

5. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, 

6. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος  

7. Νάνος Ευστάθιος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

8. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. οικ. 
37505/649/19-03-2021 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 
6. Κατέρης Ιωάννης, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, μέλος 
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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. 37505/649/19-03-
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. Κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 της 
Περιφέρειας Ηπείρου και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 

2. Αναμόρφωση του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2021 όπως 
αυτός διαμορφώθηκε με την 1η τροποποίηση του Προϋπολογισμού της και υποβολή του στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο. 

3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 15-01-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. 
Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά)», προϋπολογισμού 370.000,00 € με ΦΠΑ. 

4. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 26-01-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου οδού 
Παραμυθιά – Γλυκή προς Σούλι», προϋπολογισμού 355.000,00 € με ΦΠΑ. 

5. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-09-2020 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως 
Θεοτόκου χαράδρας Βίκου Ζαγορίου» προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ. 

6. Έγκριση του από 26-02-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-02-2021 ανοιχτής 
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κόνιτσας στα σημεία της 
διακλάδωσης επαρχιακής οδού προς Κρύα - Αγία Μαρίνα- Ελεούσα και εργοστάσιο 
γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ», προϋπολογισμού 2.768.000,00 € με ΦΠΑ. 

7. Έγκριση του από 05-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-03-2021 ανοιχτής 
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στη διασταύρωση προς 
Τ.Κ. Νεοκαισάρειας», προϋπολογισμού 1.026.000,00 € με ΦΠΑ. 

8. Έγκριση του από 10-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-03-2021 ανοιχτής 
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της 
Αρχαίας Αμβρακίας», προϋπολογισμού € 258.000,00 με ΦΠΑ. 

9. Έγκριση του από 10-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-03-2021 ανοιχτής 
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης της οδού Αγία Κυριακή – Πετούσι Παρδαλίτσα», 
προϋπολογισμού 225.000,00 € με ΦΠΑ. 

10. Έγκριση του από 10-03-2021 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 
«Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη & αρχιτεκτονική και στατική μελέτη για την αποκατάσταση του 
καθολικού της Ι.Μ. Αγίου Ιωάννη Βέλλιανης Τ.Κ. Προδρόμου του Δήμου Σουλίου», προϋπολογισμού 
€ 48.361,70 χωρίς ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

11. Έγκριση του από 12-03-2021 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 επαρχιακής οδού και προσβάσεις σε παραγωγικές μονάδες περιοχής Δήμου 
Πωγωνίου», προϋπολογισμού € 87.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της 
διαπραγμάτευσης. 

12. Έγκριση του από 16-03-2021 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 
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«Αποκατάσταση παλαιού σχολείου Διλόφου (Α΄ φάση)», προϋπολογισμού € 570.000,00 με ΦΠΑ και 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

13. Έγκριση του από 18-03-2021 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 τοποθέτηση πλέγματος και αγκυρίων για την προστασία οδού περιοχής Πραμάντων» 
προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

14. Έγκριση του από 19-03-2021 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 
«Αντικατάσταση Κολεκτέρ - αγωγών κατάθλιψης και υδραυλικών εξαρτημάτων αντλιοστασίου Α2 του 
ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιάς», προϋπολογισμού € 39.854,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

15. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση οδού με την κατασκευή συρματοκιβωτίων στην περιοχή Σταυρολιμένας 
Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ. 

16. 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 συλλογή στοιχείων για την ωρίμανση της μελέτης της οδού Ιωάννινα Καλπάκι (παροχή 
υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ. 

17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση στηθαίων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», αναδόχου «ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ 
Α.Τ.Τ.Ε. & Ε.Ε.» με δ.τ. «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.», μέχρι την 31-05-2021. 

18. 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 30-12-2021. 

19. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Επέκταση χώρου στάθμευσης οχημάτων και περίφραξης αρχαιολογικού χώρου της 
Δωδώνης», αναδόχου «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. ΜΠΙΜΠΟΣ», μέχρι την 30-05-2021. 

20. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Λίππα - Κάτω Λίππα» αναδόχου 
Δημητρίου Τσομπίκου Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-08-2021. 

21. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση σύνδεσης διακλάδωσης δρόμου Ζωτικό – Μπεστιά με Κάτω Ζωτικό» 
αναδόχου «Δημήτριος Φάης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-10-2021. 

22. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Επανατοποθέτηση – κατασκευή γέφυρας σύνδεσης Μικρής Γότιστας – Σιούτσου με Ε.Ο. 
Ιωαννίνων –Τρικάλων στον Άραχθο ποταμό», αναδόχου Ανδρέα Π. Σερβετά Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-
11-2021. 

23. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας Επαρχιακής οδού από Αγία Παρασκευή προς Φούρκα 
μέχρι όρια νομού» αναδόχου «ΑΚΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μ.ΙΚΕ», μέχρι την 13-10-2021. 

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση οδικού ηλεκτροφωτισμού με το δίκτυο της 
ΔΕΔΔΗΕ, δύο (2) παροχών επί της 2ης επαρχιακής οδού Ιωαννίνων – Πραμάντων στην Κατσικά. 

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Καθαρισμός οδού από καταπτώσεις στην περιοχή Αμπελάκια πηγών Αώου μετά τις τελευταίες 
πλημμύρες (παροχή υπηρεσιών)». 

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αμοιβή ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή για τις αιτήσεις από πάροικους της οδού Νιάρχου 
για ειδικές αποζημιώσεις». 

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Κοπή ξερών πλατάνων στις όχθες του ποταμού Αράχθου στην περιοχή Μπαλντούμας (παροχή 
υπηρεσιών)». 
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28. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Καθαρισμός στους αύλακες από δενδροκομικά και φυτικά υλικά από Βελλά προς Χρυσόρραχη 
ώστε να αναδειχθούν οι αύλακες (παροχή υπηρεσιών)». 

29. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου 
και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου «Άμεση βελτίωση βατότητας 
μονοπατιού προς Ι.Μ. Βύλιζας Ματσουκίου Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, 
ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

30. Έγκριση 2ης τροποποίησης της από 16-05-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας για την υλοποίηση της Πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης 
Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας ΠΕ Ιωαννίνων».  

31. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 03-12-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παρεμβάσεις στην περιοχή του 
αναδασμού στην θέση «Πολιτσές» Χρυσοβίτσας», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ. 

32. Έγκριση του από 16-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-03-2021 ανοιχτής 
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Συντήρηση-Βελτίωση οδού από κόμβο Αβγού προς Σερβιανά», προϋπολογισμού € 120.000,00 με 
ΦΠΑ.  

33. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Γρανιτσοπούλα - Ριζό Δήμου Ζίτσας» 
αναδόχου Ευγένιου Παππά, μέχρι την 16-08-2021. 

34. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού), με σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων και αποκατάσταση επαρχιακού οδικού 
δικτύου στην περιοχή Ζωτικού Δήμου Δωδώνης-Σύνδεση με περιοχή Σουλίου»,  αναδόχου 
«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.ΚΕ.». 

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Καθαρισμός Γορμού ποταμού (παροχή υπηρεσιών)». 

36. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Καθαρισμός στους αύλακες από δενδροκομικά και φυτικά υλικά ώστε να αναδειχθούν οι αύλακες 
στην περιοχή Καλπακίου (παροχή υπηρεσιών)». 

37. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 33755/291/11-03-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: 
«Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, σχετικά με την σύνταξη/κατάθεση και 
παράσταση κατά τη συζήτηση ενδίκου μέσου (παρέμβαση) ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ, υπέρ 
του κύρους και της ισχύος της με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03-07-2020 (ΦΕΚ τ.Β 2773/08-07-
2020) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της όμοιας, με αριθμό 
ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/12-08-2020 (ΦΕΚ τ.Β 3462/20-08-2020) τροποποίησης αυτής». 

38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή Αμμουδιάς έτους 2021». 

39. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, και των όρων της 
διακήρυξής του, με αντικείμενο την «Έρευνα, ανάλυση, ανάπτυξη και αξιοποίηση τοπικών και 
παραδοσιακών δημιουργικών βιομηχανιών» για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Holistic 
networking of creative industries via hubs» με ακρωνύμιο CREATIVE@HUBs του Προγράμματος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-
Albania 2014-2020" και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.  

40. Έγκριση παράτασης συμβάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Improving water management 
and supply infrastructure via smart technologies, policies tools” με το ακρωνύμιο "SAVE-WATER”. 

41. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση προωθητικών ενεργειών της 
Περιφέρειας Ηπείρου στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

42. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την δημιουργία εφαρμογής κινητού (Mobile-Tablet) 
“Βρες τοπικά προϊόντα γύρω σου!”. 

43. Έγκριση διενέργειας 6μηνης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ (νυν φοιτητών ΑΕΙ), σε 
Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων. 

44. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 35815/1732/16-03-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: 
«Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας από κατολισθήσεις-
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καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, αποχιονισμός,  καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ  
που προκλήθηκαν μετά από περιόδους έντονων και  παρατεταμένων βροχοπτώσεων καθώς  και 
συνεχιζόμενων παγετών στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, προς αποφυγή ατυχημάτων για 
αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας.». 

45. 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. 

46. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 21-01-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – αποκατάσταση 
προσβάσεων στους οικισμούς Μακρύκαμπο - Γουριανά – Γραικικό μέσω της ε.ο. 19», 
προϋπολογισμού € 73.000,00 με ΦΠΑ. 

47. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 28-01-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός υδατορεμάτων περιοχής 
Αμφιθέας και τάφρου Αγ. Αναργύρων - Λιμίνης», προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ. 

48. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 26-01-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συμπληρωματικές εργασίες του 
διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας (Τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη)», προϋπολογισμού 
€ 71.554,30 με ΦΠΑ. 

49. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 19-01-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – αποκατάσταση 
παρακαμπτηρίων οδών με το επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού € 72.000,00 με ΦΠΑ. 

50. Έγκριση διάλυσης της σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Μεταφορά νερού από τον Άραχθο προς 
τον αύλακα άρδευσης περιοχής Περάνθης Λουτροτόπου Κομμένου», αναδόχου Λάμπρου Ε. 
Γεωργούλα. 

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

52. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την 
προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο, ενός (1) καινούργιου πετρελαιοκίνητου επιβατικού  
αυτοκίνητου, τύπου SUV 4Χ4, πεντάθυρου, πέντε (5)  θέσεων, κυλινδρισμού κινητήρα  έως 1.800 
c.m3,  για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και του Τμήματος Πολιτικής 
Προστασίας της Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού € 35.000,00 με  Φ.Π.Α. 

53. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και 
κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Άρτας και του ΚΕΣΥ Άρτας, 
συνολικού προϋπολογισμού € 65.400,00 με Φ.Π.Α. 

54. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου/ων για την 
στέγαση των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής, του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, και των Υπηρεσιών 
Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

55. Εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, για προσλήψεις τακτικού προσωπικού στο 
πλαίσιο του πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων για τα έτη 2022 – 2025 για την Π.Ε. Άρτας. 

56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Άμεσος καθαρισμός ερεισμάτων και ρεμάτων στην περιοχή Καλεντίνης Άρτας (παροχή 
υπηρεσιών)». 

57. Έγκριση του από 18-12-2020 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 ανάθεση της υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας με 
τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση των έργων κατασκευής τριών (3) κυκλικών 
κόμβων στο οδικό δίκτυο ευθύνης Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 49.600,00 € με Φ.Π.Α. και 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.  

58. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πιστώσεων και των όρων διακηρύξεων των διαγωνισμών, για την 
ανάδειξη εργολάβων δακοκτονίας, στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Συλλογικής 
Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. 

59. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021. 
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60. Συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής με την αριθμ. 464/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών, με την οποία έγινε δεκτή η από 08-01-2021 Προδικαστική Προσφυγή 
της εταιρείας «KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.» και ακυρώθηκε μερικώς η αριθμ. 
35/2268/22-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του Πρακτικού Νο4/21-
12-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης 
«Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και 
Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Περιφέρεια Ηπείρου “Κοινωνική Σύμπραξη: ΠΕ 
Θεσπρωτίας”», προϋπολογισμού € 453.792,00 με ΦΠΑ, με Κωδικό ΟΠΣ 5029413. 

61. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Καθαρισμός γέφυρας Βρυσέλλας και γεφυρών προς τον αρχαιολογικό χώρο Γιτάνων (παροχή 
υπηρεσιών)». 

62. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αμοιβή ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή για το έργο “Σύνδεση λιμένα Ηγουμενίτσας – Εγνατία 
οδός και πρόσβαση προς Μαυρομάτι”». 

63. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Εργασίες επούλωσης οπών στο Εθνικό οδικό δίκτυο Ηγουμενίτσας - Σαγιάδας και επαρχιακό οδικό 
δίκτυο Ηγουμενίτσας – Ράγιο (παροχή υπηρεσιών)». 

64. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 17-12-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντικατάσταση κουφωμάτων και 
εργασίες συντήρησης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καναλακίου», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ. 

65. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-12-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων 
Καναλακίου Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού € 59.500,00 με ΦΠΑ. 

66. Έγκριση του από 18-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Επισκευή φθορών από οξείδωση του οπλισμού στα στηθαία εξωστών του Γ.Ν. Πρέβεζας», 
προϋπολογισμού € 54.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

67. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, 
για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας – κατασκευή τεχνικών – 
σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 282.200,00 με 
ΦΠΑ. 

68. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, 
για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αλιευτικού 
καταφυγίου Μύτικα Δ. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 2.875.000 με ΦΠΑ. 

69. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας – κατασκευή 
τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πάργας», προϋπολογισμού € 
382.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

70. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για 
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Διευθετήσεις ομβρίων υδάτων στο Δ.Δ. Ν. Σινώπης», 
προϋπολογισμού € 64.000,00 με ΦΠΑ. 

71. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

72. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας σχολικού 
έτους 2020-2021. 

73. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, πραγματοποίηση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης, για την υλοποίηση του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 
έτους 2021, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, προϋπολογισμού 165.194,70 € με Φ.Π.Α. και 
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δημοσιεύσεις στον τοπικό και περιφερειακό τύπο. 

74. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» στην Π.Ε. Πρέβεζας. 

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

76. Έγκριση ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς μετά την άσκηση της από 15-12-2020 
αγωγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

77. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση καθίζησης επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας στην περιοχή Μενίνας και 
Παραποτάμου (παροχή υπηρεσιών)». 

78. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Καθαρισμός Λούρου ποταμού (παροχή υπηρεσιών)». 

79. Έγκριση τροποποιημένων πινάκων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας 
εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, των οριστικών αναδόχων του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος: 85116. 

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

81. Έγκριση του από 12-03-2021 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 
«Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης κατολισθήσεων και καθιζήσεων στην επαρχιακή οδό 
Άγναντα – Καταρράκτης μετά από έντονες καταιγίδες» προϋπολογισμού € 90.000,00 με ΦΠΑ και 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

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’ αυτού, συζητήθηκε και λήφθηκε απόφαση για 
το εξής θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση του από 19-03-2021 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 καθιζήσεων – κατολισθήσεων επί της Ε.Ο. Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας», 
προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και 
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της από 09-03-2021 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. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/415/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 

Κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 της 
Περιφέρειας Ηπείρου και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), 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/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
(ΦΕΚ 145/Α΄/2016).  

5. Την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/νσης Οικονομικού 
της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3160/17-
03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 625/17-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), 
με την οποία η Υπηρεσία αποστέλλει συνημμένα τους πίνακες του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 της Περιφέρειας Ηπείρου με την Εισήγηση-Αιτιολογική 
Έκθεση για την Κατάρτισή του και εισηγείται την έγκρισή του. 

Στην εισηγητική έκθεση της Δ/νσης Οικονομικού / Τμήμα Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών 
της Περιφέρειας Ηπείρου, επί του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-
2025, αναφέρονται τα εξής: 

«….. 
« Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 

2022-2025 του Υποτομέα των ΟΤΑ» 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2022-2025 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

         Έχοντας υπόψη : 

1. Τον νόμο 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α) άρθρο 43 για τις αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας  και την 

υποχρέωση κατάρτισης από τους ΟΤΑ ΜΠΔΣ, 

2. Την αριθ. 2/17904/ΔΠΔΣ/19-2-2021 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

3. Το αριθ.: 16232/3-2-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία 

κατάρτισης του ΜΠΔΣ από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

4. Το γεγονός ότι τα ποσά των προβλέψεων δεν δεσμεύουν τους φορείς του υποτομέα των ΟΤΑ κατά την 

κατάρτιση του Προϋπολογισμού των επόμενων οικονομικών ετών, αλλά αποτελούν τη συμβολή τους στη 

διαδικασία κατάρτισης του βασικού σεναρίου του ΜΠΔΣ 2022-2025, 

καταρτίστηκε το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

Για την κατάρτιση του ΜΠΔΣ 2022-2025 λήφθηκαν υπόψη  

 Τα οριστικά απολογιστικά στοιχεία οικ. έτους 2019,  τα προσωρινά στοιχεία απολογισμού έτους 2020 της 

Περιφέρειας Ηπείρου, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και η 1η τροποποίηση 

προϋπολογισμού 2021 βάσει πραγματικών ταμειακών υπολοίπων. 

 Τα στοιχεία τα οποία ελήφθησαν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου σχετικά με τα οριστικά 

απολογιστικά στοιχεία πληρωμών έργων ΠΔΕ (Εθνικό σκέλος και συγχρηματοδοτούμενα) έτους 2019 και τα 

προσωρινά απολογιστικά έτους 2020. 

 Τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό πιστώσεων και δαπανών έργων του ΠΔΕ για το κλείσιμο του οικ. έτους 

2021  και για τα έτη 2022 έως 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης των εγκεκριμένων πιστώσεων 

του ΠΔΕ της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2025 

Για τον υπολογισμό των εκτιμήσεων έτους 2021 καθώς και των προβλέψεων 2022-2025 ακολουθήθηκε η 

προτεινόμενη μεθοδολογία του υπ΄αριθ.3 σχετικού εγγράφου του Υπ. Εσωτερικών. 

Αναλυτικά: 

ΕΣΟΔΑ: 

1. Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό 

Εκτίμηση 2021.   Ως προς το σκέλος των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, έχει καταγραφεί το ποσό της 

εκτέλεσης του 2020 αφαιρουμένων των έκτακτων επιχορηγήσεων  του Υπ. Εσωτερικών για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Για τις υπόλοιπες πηγές χρηματοδότησης έχει καταγραφεί 

το ποσό του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 2021. 

Προβλέψεις 2022-2025. Έχουν καταγραφεί τα ίδια ποσά με την εκτίμηση του 2021. 

2. Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ) 

Εκτίμηση 2021-Προβλέψεις 2022-2025 Έχουν καταγραφεί τα ποσά σύμφωνα με τον μεσοπρόθεσμο 

προγραμματισμό πιστώσεων και δαπανών έργων του ΠΔΕ για το κλείσιμο του οικ. έτους 2021  και για τα 

έτη 2022 έως 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης των εγκεκριμένων πιστώσεων του ΠΔΕ της 

Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, τα οποία μας έχουν αποσταλεί 

αρμοδίως. 

3. Τόκοι 

ΑΔΑ: ΨΡΨΔ7Λ9-Μ6Μ
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Εκτίμηση 2021:Έχουν υπολογιστεί οι τόκοι των ταμειακών υπολοίπων στις λοιπές τράπεζες στη λήξη του 

έτους 2020 με το τρέχον επιτόκιο (περίπου 0,1%) και οι τόκοι του Ταμειακού υπολοίπου της Τράπεζας 

Ελλάδος κατά την λήξη του 2020, με το επιτόκιο του β΄ εξαμήνου 2020,  της απόδοσης του κοινού 

κεφαλαίου του ν.2469/1997, 1.57%. 

Προβλέψεις 2022-2025: υπολογίστηκαν αναλογικά  με την ίδια μεθοδολογία   επί του    εκτιμώμενου 

ύψους των τραπεζικών καταθέσεων του τέλους χρήσης.  

4. Έσοδα από προγράμματα της ΕΕ 

Εκτίμηση 2021- Προβλέψεις 2022-2025.. Έχουν καταγραφεί τα ποσά της εκτέλεσης του 2020 σε όλα τα 

έτη του ΜΠΔΣ. 

5. Λοιπά έσοδα 

Εκτίμηση 2021 Έχουν καταγραφεί τα ποσά του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το 2021.  

Προβλέψεις 2022-2025.. Τα ποσά που έχουν καταγραφεί προέκυψαν με εφαρμογή του δείκτη ΕΔΤΚ 

«ΜΕΤΑΒΟΛΗ Εν. ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ %», επί των εκτιμήσεων του προηγούμενου έτους, 

σύμφωνα με του συντελεστές που δόθηκαν από το ΥΠΕΣ.   

6. Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων 

Εκτίμηση 2021:. Έχει  καταγραφεί το ποσό των αναλογούντων Δημοτικών Τελών των Δήμων της 

Περιφέρειας Ηπείρου, για την λειτουργία της μονάδας Αστικών Στερεών Αποβλήτων, για την χρονική 

περίοδο 1/1/2021 έως 31/12/2021.  

Προβλέψεις 2022-2025.. Έχουν καταγραφεί τα ίδια ποσά με την εκτίμηση του 2021.  

7. Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπροθέσμων 

Εκτίμηση 2021- Προβλέψεις 2022-2025.. Δεν προβλέπονται έσοδα. 

8. Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 

Εκτίμηση 2021- Προβλέψεις 2022-2025:. Δεν προβλέπονται έσοδα 

ΕΞΟΔΑ 

1. Αμοιβές προσωπικού 

Εκτίμηση 2021-Προβλέψεις 2022-2025:.  Έχουν καταγραφεί τα ποσά του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

για το 2021, σε όλα τα έτη του Μεσοπρόθεσμου. 

2. Κοινωνικές παροχές 

Εκτίμηση 2021 Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι δαπάνες των Περιφερειών για την μεταφορά 

μαθητών. Έχουν καταγραφεί τα ποσά σύμφωνα με τα οριστικά απολογιστικά στοιχεία του 2019 δεδομένου 

ότι τα απολογιστικά του 2020 εμφανίζονται μειωμένα λόγω  των ειδικών συνθηκών της πανδημίας του 

covid-19. 

Προβλέψεις 2022-2025 Έχουν καταγραφεί τα ίδια ποσά με την εκτίμηση για το έτος 2021 σύμφωνα με 

την προτεινόμενη μεθοδολογία. 

3. Τόκοι 

Εκτίμηση 2021-Προβλέψεις 2022-2025 Έχουν υπολογιστεί οι τόκοι σύμφωνα με την σύμβασή του 

εικοσαετούς τοκοχρεολυτικού δανείου που έχει συναφθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου (240 δόσεις από 4-

8-2005 μέχρι 4-7-2025), με επιτόκιο Euribor +0,25% πλέον εισφορά Ν. 128/75  0,6%. 

4. Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων 

Εκτίμηση 2021 Έχουν καταγραφεί τα ποσά λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη πορεία εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού των κωδικών που απαρτίζουν την σχετική κατηγορία (πίνακας Α1β) σε συνδυασμό με τις 

προβλέψεις των εσόδων της αντίστοιχης κατηγορίας(Επιχορηγήσεις από το ΠΔΕ). 

Προβλέψεις 2022-2025 Και για τα επόμενα έτη ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία με την Εκτίμηση του 

2021. 

5. Λοιπές δαπάνες 

Εκτίμησης 2021 
α) Πληρωμές ΠΟΕ. Έχουν καταγραφεί τα ποσά των απλήρωτων υποχρεώσεων στις  31/12/2020 

λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των κωδικών που απαρτίζουν 

την σχετική κατηγορία (πίνακας Α1β )και λαμβάνοντας υπόψη την 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού 

της Περ, Ηπείρου 2021 και την οριστική διαμόρφωση των οφειλών ΠΟΕ,  

β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους. Έχει εγγραφεί ποσό στο ύψος του μέσου βαθμού εκτέλεσης των οικ. ετών 

2019 και 2020. 

γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες.  

Αμοιβές τρίτων: Δεν προβλέφθηκαν ποσά. 

Παροχές τρίτων. Έχει καταγραφεί το ποσό της εκτέλεσης του 2020 (αφαιρούμενης της δαπάνης που 

πραγματοποιήθηκε στον ίδιο κωδικό για την αντιμετώπιση του covid-19) με την εφαρμογή επί του 

ποσού αυτού του δείκτη ΕΔΤΚ «ΜΕΤΑΒΟΛΗ Εν. ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ %», 

υπολογίζοντας το ίδιο ποσοστό με την πρόβλεψη του 2022. 

Φόροι – Τέλη. Έχουν καταγραφεί τα προσωρινά στοιχεία απολογισμού έτους 2020. 

Λοιπά γενικά έξοδα. Έχει καταγραφεί το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του δείκτη ΕΔΤΚ 

«ΜΕΤΑΒΟΛΗ Εν. ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ %», επί των δαπανών που προέκυψαν από τα 

προσωρινά στοιχεία απολογισμού του 2020  υπολογίζοντας το ίδιο ποσοστό με την πρόβλεψη του 2022. 
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Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων: Έχει καταγραφεί το ποσό της εκτέλεσης του 2020 (αφαιρούμενης 

της δαπάνης που πραγματοποιήθηκε στον ίδιο κωδικό για την αντιμετώπιση του covid-19) με την 

εφαρμογή επί του ποσού αυτού του δείκτη ΕΔΤΚ «ΜΕΤΑΒΟΛΗ Εν. ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ %», υπολογίζοντας το ίδιο ποσοστό με την πρόβλεψη του 2022. 

Λοιπά έξοδα. Έχει καταγραφεί το ποσό της εκτέλεσης του 2020 (αφαιρούμενης της δαπάνης που 

πραγματοποιήθηκε στον ίδιο κωδικό για την αντιμετώπιση του covid-19) με την εφαρμογή επί του 

ποσού αυτού του δείκτη ΕΔΤΚ «ΜΕΤΑΒΟΛΗ Εν. ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ %», 

υπολογίζοντας το ίδιο ποσοστό με την πρόβλεψη του 2022. 

Προβλέψεις 2022-2025  
α) Πληρωμές ΠΟΕ. Έχουν καταγραφεί τα ποσά των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής 

Κυβέρνησης στο τέλος κάθε προηγούμενου έτους λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη πορεία εκτέλεσης 

του προϋπολογισμού των κωδικών που απαρτίζουν την σχετική κατηγορία (πίνακας Α1β ). 

β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους. Έχει εγγραφεί το ίδιο ποσό της εκτίμησης για το έτος 2021 σε όλα τα έτη του 

ΜΠΔΣ. 

γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες.  

Αμοιβές τρίτων. Δεν προβλέφθηκαν ποσά. 

Παροχές τρίτων. Έχει καταγραφεί σε κάθε έτος του ΜΠΔΣ  το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή 

του δείκτη ΕΔΤΚ «ΜΕΤΑΒΟΛΗ Εν. ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ %», επί του ποσού της 

εκτίμησης των δαπανών της ίδιας κατηγορίας του προηγούμενου έτους. 

 Φόροι – Τέλη. Έχει καταγραφεί το ποσό των εκτιμήσεων έτους 2021, για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ, 

Λοιπά γενικά έξοδα.  Έχει καταγραφεί σε κάθε έτος του ΜΠΔΣ  το ποσό που προκύπτει από την 

εφαρμογή του δείκτη ΕΔΤΚ «ΜΕΤΑΒΟΛΗ Εν. ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ %», επί του ποσού 

της εκτίμησης των δαπανών της ίδιας κατηγορίας του προηγούμενου έτους. 

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων. Έχει καταγραφεί σε κάθε έτος του ΜΠΔΣ  το ποσό που προκύπτει 

από την εφαρμογή του δείκτη ΕΔΤΚ «ΜΕΤΑΒΟΛΗ Εν. ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ %», επί του 

ποσού της εκτίμησης των δαπανών της ίδιας κατηγορίας του προηγούμενου έτους. 

Λοιπά έξοδα. Έχει καταγραφεί σε κάθε έτος του ΜΠΔΣ  το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του 

δείκτη ΕΔΤΚ «ΜΕΤΑΒΟΛΗ Εν. ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ %», επί του ποσού της εκτίμησης 

των δαπανών της ίδιας κατηγορίας του προηγούμενου έτους. 

6. Αποδόσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων 

Εκτίμηση 2021 Έχει καταγραφεί ποσό ίδιο με την αντίστοιχη κατηγορία εσόδων( εισπράξεις υπέρ 

Δημοσίου και Τρίτων) 

Προβλέψεις 2022-2025. Έχουν καταγραφεί το ποσό των εκτιμήσεων έτους 2021, για όλα τα έτη του 

ΜΠΔΣ.  

7. Δαπάνες για πληρωμή ληξιπροθέσμων στα πλαίσια του προγράμματος 

Δεν καταγράφεται ποσό. 

8. Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ.) 

Εκτίμηση 2021. Έχουν υπολογιστεί τα χρεολύσια  σύμφωνα με τη σύμβαση του δανείου για το έτος 2021. 

Ειδικότερα τα χρεολύσια του δανείου που έχουν υπολογιστεί αφορούν δάνειο εικοσαετούς (20) διάρκειας 

(240 δόσεις από 4-8-2005 μέχρι 4-7-2025), με επιτόκιο Euribor +0,25% πλέον εισφορά Ν. 128/75  0,6%. 

Προβλέψεις 2022-2025. Και για τα επόμενα έτη έχουν καταγραφεί τα ποσά των χρεολυσίων που 

προβλέπονται σύμφωνα με την σύμβαση του δανείου για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ. 

Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός γενική κυβέρνησης στο τέλος του έτους 

Εκτιμήσεις 2021- Προβλέψεις 2022-2025. Ο απλήρωτες υποχρεώσεις στο τέλος κάθε έτους του ΜΠΔΣ 

υπολογίστηκαν με την χρήση συντελεστή για να διασφαλιστεί η απαιτούμενη συνέπεια στις χρονολογικές 

σειρές με την μέθοδο που περιγράφεται στο αριθ.: 16232/3-3-2021 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. Για κάθε έτος 

αναφοράς υπολογίστηκε ο λόγος των απλήρωτων υποχρεώσεων στις 31/12 του προηγούμενου έτους προς 

το σύνολο των εξόδων του προηγούμενου έτους (αφαιρουμένων των κατηγοριών 3, 5α, 6α, 7 και 8) και το 

ποσό που προέκυψε πολλαπλασιάστηκε με το σύνολο των εξόδων του έτους αναφοράς (αφαιρουμένων 

των αντίστοιχων κατηγοριών 3,5α,6α,7 και 8). 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

1. Διαθέσιμα 

Α) Ταμείο (μετρητά επιταγές).  

Δεν τηρείται ταμείο με μετρητά ή επιταγές. 

Β) Καταθέσεις στην τράπεζα της Ελλάδος.  
Στην εκτίμηση για το έτος 2021 έχει καταγραφεί ποσό στο ύψος των ταμειακών υπολοίπων στην 

Τράπεζα της; Ελλάδος και την 31/12/2020. 

Στις προβλέψει για τα υπόλοιπα έτη του ΜΠΔΣ έχουν καταγραφεί τα ίδια ποσά με τις εκτιμήσεις του 

έτους 2021. 

Γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες 

Εκτίμηση 2021. Έχει καταγραφεί το ποσό που προκύπτει μετά την προσθαφαίρεση από το ταμειακό 

υπόλοιπο έτους 2020 του ποσού των χρηματοοικονομικών συναλλαγών καθώς και του ποσού του 

Ελλείμματος/Πλεονάσματος.  
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Προβλέψεις 2022-2025 Με τον ίδιο τρόπο έχουν υπολογιστεί και τα ταμειακά υπόλοιπα για όλα τα 

έτη του ΜΠΔΣ 

2. Χρεόγραφα 

α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)  

Εκτίμηση 2021: Έχει καταγραφεί το ποσό σύμφωνα με την αποτίμηση την 31/12/2020. 

Προβλέψεις 2022-2025: Έχει καταγραφεί το ίδιο ποσό των εκτιμήσεων έτους 2021, για όλα τα έτη 

του ΜΠΔΣ 

β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ.).  
Δεν υπάρχουν 

γ) Μετοχές – λοιπές συμμετοχές – μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 

Εκτίμηση 2021: Έχει καταγραφεί το ποσό της αποτίμησης, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ισολογισμό 

έτους 2018 της Περιφέρειας Ηπείρου, έπειτα από τον έλεγχο των οικονομικών της στοιχείων από 

Ορκωτούς Λογιστές. 

Προβλέψεις 2022-2025: Έχει καταγραφεί το ίδιο ποσό των εκτιμήσεων έτους 2021, για όλα τα έτη 

του ΜΠΔΣ 

3. Δάνεια προς τρίτους: 

Εκτίμηση 2021: Έχει καταγραφεί μηδενικό ποσό καθώς έχει επιστραφεί σχεδόν στο σύνολό του το  

ποσό της διπλής απόδοσης φόρου και κρατήσεων από την ΠΕ Άρτας. 

Προβλέψεις 2022-2025: Δεν έχουν καταγραφεί ποσά. 

4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς 

Εκτίμηση 2021: Έχει καταγραφεί το ποσό που προκύπτει αφαιρώντας από το ανεξόφλητο ποσό του 

δανείου κατά την 31/12/2020 τις  αποπληρωμές των χρεολυσίων  μέχρι την  31/12/2021. 

Προβλέψεις 2022-2025: Με τον ίδιο τρόπο έχει καταγραφεί το ανεξόφλητο ποσό του δανείου, για 

όλα τα έτη του ΜΠΔΣ, με την ολοκλήρωση της αποπληρωμής του το 2025. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΜΠΔΣ 2022-2025 για την Περιφέρεια Ηπείρου οι προϋπολογισμοί σε όλα τα 

έτη παρουσιάζουν πλεόνασμα και  θετικό αποτέλεσμα κατά ESA. Επίσης τα Ταμειακά διαθέσιμα στις 

λοιπές τράπεζες (χωρίς να υπολογίζονται τα ταμειακά διαθέσιμα Τράπεζας της Ελλάδος)  παρουσιάζουν 

αυξητικές τάσεις. Οι προϋπολογισμοί είναι ρεαλιστικοί και υλοποιήσιμοι σύμφωνα με τους στόχους που 

έχουν τεθεί για όλη τη διάρκεια του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής. ….». 

6. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε την κατάρτιση του 
Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως συντάχθηκε από την αρμόδια Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου και την υποβολή 
του προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Καταρτίζει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 της Περιφέρειας 
Ηπείρου, όπως συντάχθηκε από τη Δ/νσης Οικονομικού / Τμήμα Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών 
Αναφορών της Περιφέρειας Ηπείρου, με την αιτιολογική του έκθεση και τους συνημμένους Πίνακες ΜΠΔΣ, 
το υποβάλλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, και εισηγείται την ψήφισή του. 

 Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζάψας Γεώργιος, Παππάς Δημήτριος (Τάκης) και Κιτσανού 
Μαργαρίτα, επισημαίνοντας ότι θα τοποθετηθούν αναλυτικά, στη συζήτηση του θέματος στην ερχόμενη 
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/416/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 

Αναμόρφωση του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2021 όπως 
αυτός διαμορφώθηκε με την 1η τροποποίηση του Προϋπολογισμού της και υποβολή του στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), 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/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
(ΦΕΚ 145/Α΄/2016).  

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

6. Την αριθμ. 31/2056/01-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί κατάρτισης του πίνακα 
οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2021 στο πλαίσιο έγκρισης του 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2021 και υποβολής του στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/νσης Οικονομικού 
της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3233/19-
03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 650/19-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), 
με την οποία η Υπηρεσία αποστέλλει συνημμένα προς έγκριση την αναμόρφωση του πίνακα 
οικονομικής στοχοθεσίας του προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2021 όπως αυτός 
διαμορφώθηκε με την 1η τροποποίηση του Προϋπολογισμού. 

Στην εισηγητική έκθεση της Δ/νσης Οικονομικού / Τμήμα Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών 
της Περιφέρειας Ηπείρου, επί του προτεινόμενου αναμορφωμένου πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας, 
αναφέρονται τα εξής: 

«….. 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ. 
ΕΤΟΥΣ 2021 

Έχοντας υπόψη: 

 Τον Πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2021 ο οποίος εγκρίθηκε 

με την αριθ.: 16/69/17-12-2020 (ΑΔΑ:68ΥΥ7Λ9-1ΛΦ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου , 
και την αριθ.: 169326/30-12-2020 (ΑΔΑ:ΩΘΓΤΟΡ1Γ-ΩΑ7)  απόφαση νομιμότητας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, στα πλαίσια έγκρισης του Ολοκληρωμένου 
πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2021, 

 Την αριθ.: 34574 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 2942 Β΄/20-7-

2018 όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 3635 Β΄/27-8-2018) και τα αριθ.: 44485/6-8-2018, 65270/19-

11-2018 και 61528/28-9-2020  έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών Τμήμα Παρακολούθησης 
και Επεξεργασίας Στοιχείων Τοπ. Αυτοδιοίκησης, με την παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί 

του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ και επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και  
ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ, 

 Την 1η τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 2021 η οποία   

εγκρίθηκε με την αριθ.: 2/4/1/22-2-2021 (ΑΔΑ:ΨΖΖΗ7Λ9-3Ε0) απόφαση του Περ. Συμβουλίου 
της Περιφέρειας Ηπείρου, και την αριθ.: 24213/3-3-2021 (ΑΔΑ:ΩΥΟΒΟΡ1Γ-8ΤΚ) απόφαση 

νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, 

εισηγούμαστε την αναμόρφωση του ΟΠΔ 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου μέσω της αναμόρφωσης του 

πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου 2021. 

 Για την αναμόρφωση του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας λήφθηκε υπόψη: 

 Η αρχή της ισοσκέλισης του Προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν 

επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων συμπεριλαμβανομένου του ταμειακού 

υπολοίπου. 

 Η διαμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2021 βάση πραγματικών 

ταμειακών υπολοίπων και το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο έτους 2020, όπως αυτά εγκρίθηκαν 
στην 1η τροποποίησή του Προϋπολογισμού της. 

 Τα στοιχεία ισολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αυτά 

καταχωρήθηκαν στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 Οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου στις 31/12/2020, όπως  διαμορφώθηκαν 

μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και καταχώρησης των οικονομικών στοιχείων έτους 2020 

στο Λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας. 
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 Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 

2021 όσον αφορά τα έσοδα, τα έξοδα και το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων. 

 Ο έλεγχος της ταύτισης της στοχοθεσίας με τον διαμορφωμένο προϋπολογισμό του έτους, που 

προϋποθέτει την μηδενική τιμή της στήλης 18. 
 Η ταύτιση του ποσού των διαθεσίμων με τα στοιχεία ισολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2020 όπως 

αυτά υποβλήθηκαν στην βάση δεδομένων του Υπ. Εσωτερικών. 

 Η συνθήκη ότι ο στόχος των απλήρωτων υποχρεώσεων στην λήξη του έτους της 

στοχοθεσίας(στήλη 16-Δεκέμβριος), ισούται υποχρεωτικά με μηδέν.  
 Η συνθήκη της ταύτισης του οικονομικού αποτελέσματος με το αποθεματικό επί ισοσκελισμένου 

Προϋπολογισμού προσαυξανόμενο ισόποσα με το ποσό της διαφοράς του ταμειακού διαθεσίμου 

από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο στις 31/12/2020.  ….». 

8. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε την αναμόρφωση του πίνακα 
οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2021, όπως υποβλήθηκε από τη Δ/νση 
Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Καταρτίζει τον αναμορφωμένο πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2021 
όπως αυτός διαμορφώθηκε με την 1η τροποποίηση του Προϋπολογισμού της, στο πλαίσιο αναμόρφωσης 
του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2021, όπως υποβλήθηκε από τη 
Δ/νση Οικονομικού / Τμήμα Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Περιφέρειας Ηπείρου 
και  

Β. Τον ανωτέρω αναμορφωμένο πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2021, 
υποβάλλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, και εισηγείται την ψήφισή του, στο πλαίσιο 
αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2021. 

 Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής: 

κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 31/2056/01-12-2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, περί κατάρτισης του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2021, 
με το εξής σκεπτικό: «Τοποθετούμαστε αρνητικά στην εισήγηση για την "έγκριση του Πίνακα Οικονομικής 

Στοχοθεσίας έτους 2021", της Περιφέρειας Ηπείρου, επικεντρώνοντας σε δυο βασικούς κυρίως λόγους. Στο ότι: α) 

Δεν προηγήθηκε δημόσιος διάλογος και β) Δεν συμφωνούμε με τις εκτιμήσεις της περιφερειακής Αρχής στα 

ζητήματα του αναπτυξιακού σχεδιασμού που επικαλείται, καθόσον δεν συζητήθηκε και δεν περιήλθε σε γνώση μας 

καμία πρόταση και σχέδιο αναπτυξιακού προγράμματος, παρά το γεγονός ότι επανειλημμένα θέσαμε το θέμα της 

συζήτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο του 5ετούς ΕΠΑ (Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης) και του ΕΣΠΑ 

2021-2027.». 

κ.κ. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) και Κιτσανού Μαργαρίτα, επισημαίνοντας ότι θα τοποθετηθούν 
αναλυτικά, στη συζήτηση του θέματος στη σχετική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/417/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
37505/649/19-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 15-01-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου 
στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά)», προϋπολογισμού 370.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-
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/
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ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

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

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 
3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020, 11/48/27-07-2020 και 13/61/22-10-2020 
αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 4/244/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
πραγματοποίησης δαπάνης ποσού € 300.000,00 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, έργων 
χρηματοδοτούμενων από έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του έργου 
«Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά)». 

7. Την με α/α 637 και αρ. πρωτ. 19173/1432/07-02-2020 (ΑΔΑ: ΨΓ9Ρ7Λ9-ΚΙΛ) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 300.000,00 για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή κόμβου 
στην Ε.Ο. Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά)», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 
02.01.071.9771.01.036.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. 
έτους 2020 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 627 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Την με αρ. 167237/5399/20-11-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε 
η διάθεση πίστωσης 70.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με 
Κ.Α.2018ΕΠ53000001 για το υποέργο «Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας 
(θέση Λυγιά)». 

9. Την αριθμ. 31/2062/01-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας – 
Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά)», συνολικού προϋπολογισμού 370.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 15466/20-11-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με 
την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 167327/15465/20-11-2020 απόφαση έγκρισης 
συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε 
δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού 70.000,00 € με ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», για την κατασκευή του 
έργου, ενώ η υπόλοιπη δαπάνη, ποσού € 300.000,00 με ΦΠΑ, θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.036.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, 
σύμφωνα με την αριθμ. 4/244/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και την με α/α 
637 και αρ. πρωτ. 19173/1432/07-02-2020 (ΑΔΑ: ΨΓ9Ρ7Λ9-ΚΙΛ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 627 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, 
βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

10. Την αριθμ. 36/2286/24-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη 
από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από 
την από 21-12-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ. 

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

12. Την με α/α 494 και αρ. πρωτ. 6080/535/20-01-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 
300.000,00 για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας 
(θέση Λυγιά)», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 02.01.071.9771.01.036.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 488 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 

13. Την αριθμ. 3/139/28-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
από 19-01-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-01-2021 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. 94258 για την κατασκευή του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (θέση 
Λυγιά)», συνολικού προϋπολογισμού 370.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.036.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων 
(για ποσό € 300.000,00 με ΦΠΑ) και του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου 2018-2020» (για ποσό € 70.000,00 με ΦΠΑ),  και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός 
μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «Κ-ΞΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΚΑΣ 
ΤΟΥ  ΘΩΜΑ», με προσφορά € 153.197,72  χωρίς Φ.Π.Α. και μέση  τεκμαρτή έκπτωση  σαράντα 
οχτώ και εξήντα έξι τοις εκατό (48,66 %). 

14. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3701/09-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
559/09-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα το από 08-03-2021 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 «Κ-ΞΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΚΑΣ ΤΟΥ  
ΘΩΜΑ», με προσφορά € 153.197,72  χωρίς Φ.Π.Α. και μέση  τεκμαρτή έκπτωση  σαράντα οχτώ 
και εξήντα έξι τοις εκατό (48,66 %). 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 08-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-01-2021 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. 94258 για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά)», 
συνολικού προϋπολογισμού 370.000,00 € με ΦΠΑ,  σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 
071.9771.01.036.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 
2021 (για ποσό € 300.000,00 με ΦΠΑ) και του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και 
τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου 2018-2020» (για ποσό € 70.000,00 με ΦΠΑ),   

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής 
και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα 
οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι 
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας 
διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της 
σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «Κ-ΞΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΚΑΣ ΤΟΥ 
ΘΩΜΑ», με προσφορά € 153.197,72  χωρίς Φ.Π.Α. και μέση  τεκμαρτή έκπτωση 48,66 %. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), που διενεργήθηκε στις 15-01-2021, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά)», 
συνολικού προϋπολογισμού 370.000,00 € με ΦΠΑ,  σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 
071.9771.01.036.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 
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2021 (για ποσό € 300.000,00 με ΦΠΑ) και του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και 
τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου 2018-2020» (για ποσό € 70.000,00 με ΦΠΑ), 

στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «Κ-ΞΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΚΑΣ ΤΟΥ 
ΘΩΜΑ», με προσφορά € 153.197,72  χωρίς Φ.Π.Α. και μέση  τεκμαρτή έκπτωση 48,66%, σύμφωνα 
με το από 19-01-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 
3/139/28-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 08-03-2021 
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 «Κ-ΞΙΑ ΜΑΚΗΣ 
Α.Τ.Ε.Ε. – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΚΑΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των € 153.197,72  χωρίς Φ.Π.Α., και την προκαλούμενη δαπάνη 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση 
- αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» 
και των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.036.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021 σύμφωνα με την με α/α 494 και αρ. πρωτ. 6080/535/20-
01-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 488 στο βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 
 

2 ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  
 

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο « Κ-

ΞΙΑ  ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.-ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΜΠΕΚΑΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ» του έργου: 

« Κατασκευή   κόμβου    στην Ε.Ο   Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας (θέση  Λυγιά) » 

 προϋπολογισμού 370.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

Στα Ιωάννινα, στις 8-03-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 
 

         1.      Στέργιος  Γιαννούλης, Χημικός  Μηχανικός Π.Ε., στο Δήμο  Μετσόβου., πρόεδρος,  

         2.   Γεώργιος   Σταύρου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων Π.Η., τακτικό μέλος 

        3.   Λαμπρινή   Βάββα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./Περιφερειακής  ενότητας 

Ιωαννίνων Π.Η, αναπληρωματικό μέλος αντί του κ.Λώλου Δημητρίου ο οποίος με το 

υπ.άρίθμ.5868/627/19-1-21 έγγραφο που κατέθεσε στη Π.Η ενημέρωσε για συμμετοχή του σε 

απεργία-αποχή. 
 

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

αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης με ταυτότητα κλήρωσης:mimed-ecb-a-2-id-aa-8253-

eba-2020-12-18  και την με αριθ. οικ.36/2286/24-12-2020 (ΑΔΑ: 6Β0Φ7Λ9-ΠΣ1) απόφαση  της  

Οικονομικής Επιτροπής  Περιφέρειας Ηπείρου και  έχοντας υπόψη: 

1.    Την με αριθ. 3/139/28-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΑΝΔ7Λ9-63Ε) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 19-01-2021 1ο πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του 

από 15-01-2021 ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

2.       Το με αριθ. πρωτ. 23441/2722/22-2-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Η. με το οποίο κλήθηκε 

ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2 – 

23.10 της διακήρυξης προς έλεγχο. 

3.     Τα από 02/03/2021 ηλεκτρονικά υποβληθέντα δικαιολογητικά στο χώρο «Συνημμένα 

Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών και τα από 04/03/2021 υποβληθέντα με αριθμό 

πρωτοκόλλου 30174/3459/4-3-2021 πρωτότυπα δικαιολογητικά. 
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συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του 

προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της σύμβασης.  

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

δικαιολογητικών, προέβη στον έλεγχό τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 της Διακήρυξης 

και την ισχύουσα νομοθεσία, έχοντας υπόψη και την παράγραφο 23.2 της διακήρυξης σύμφωνα 

με την οποία «το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως 

ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά 

την υποβολή των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2. (α έως δ) και κατά τη σύναψη της 

σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2. (ε) της παρούσας».  

Από τον γενόμενο έλεγχο, η Επιτροπή Διαγωνισμού έκρινε πως προσκομίσθηκαν ορθά 

τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν με το σχετικό έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Η. 

Έτσι, η Επιτροπή Διαγωνισμού καταλήγει πως:  

           Ι.   Τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ είναι αληθή. 

         ΙΙ. Από τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν αποδεικνύονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης. 

       ΙΙΙ.    Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως  
 

Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης 

του έργου: «Κατασκευή   κόμβου    στην Ε.Ο   Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας (θέση  Λυγιά)  » 

στον προσωρινό ανάδοχο οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Κ-ΞΙΑ  ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.-

ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΜΠΕΚΑΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ». 
 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις πενταπλούν (5) και υπογράφεται από την Επιτροπή 

ως κατωτέρω.   

Ιωάννινα,  8 Μαρτίου  2021  
 

 

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Στέργιος Γιαννούλης 

Χημικόςς Μηχανικός Π.Ε. 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

 

Τακτικό Μέλος 

 

 

Γεώργιος   Σταύρου 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

 

 

Τακτικό Μέλος  

 

 

Λαμπρινή  Βάββα 

Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/418/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 26-01-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Κατασκευή κόμβου οδού Παραμυθιά – Γλυκή προς Σούλι», προϋπολογισμού 355.000,00 
€ με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 

http://www.php.gov.gr/
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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 με αρ. 176908/5707/09-12-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 55.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
530 με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 για το υποέργο «Κατασκευή κόμβου οδού Παραμυθιά - Γλυκή 
προς Σούλι». 

6. Την αριθμ. 33/2133/11-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α. Για 
την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου οδού Παραμυθιά - 
Γλυκή προς Σούλι», συνολικού προϋπολογισμού 355.000,00 € με ΦΠΑ, εγκρίθηκε η 
δαπάνη ποσού 55.000,00 € με ΦΠΑ και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση 
- αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», 
ενώ η υπόλοιπη δαπάνη, ποσού € 300.000,00 με ΦΠΑ, θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.045.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την αριθμ. 4/244/07-02-2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, και την με α/α 641 και αρ. πρωτ. 19180/1436/07-02-2020 (ΑΔΑ: 
63ΨΕ7Λ9-ΨΞΦ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 631 στο 
βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου 
και Β. Καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή 
κόμβου οδού Παραμυθιά - Γλυκή προς Σούλι», συνολικού προϋπολογισμού 355.000,00 € 
με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 16523/09-12-2020 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 
176975/16504/09-12-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 
071.9771.01.045.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. 
έτους 2020 (για ποσό € 300.000,00 με ΦΠΑ) και του έργου της ΣΑΕΠ 530 με 
Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (για ποσό € 55.000,00 με ΦΠΑ). Επίσης 
εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

8. Την αριθμ. 1/4/11-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
προέκυψαν από την από 24-12-2020 (mimed-ecb-a-2-id-aa-8331-eba)  κλήρωση τακτικών 
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και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ. 

9. Την με α/α 502 και αρ. πρωτ. 6091/542/20-01-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 
ποσού € 300.000,00 για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή κόμβου οδού Παραμυθιά - 
Γλυκή προς Σούλι», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 02.01.071.9771.01.045.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 495 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 

10. Την αριθμ. 2/118/20-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η μετάθεση για την 26η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. της 
ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του Διαγωνισμού για την κατασκευή του 
έργου του θέματος, επειδή δεν ήταν δυνατή η συγκρότηση σε σώμα, της Επιτροπής 
Διενέργειας του Διαγωνισμού, κατά την ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. 184155/17376/23-
12-2020 Διακήρυξη, ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών, στις 22η Ιανουαρίου 
2021, δεδομένου ότι η Πρόεδρος και η αναπληρώτρια αυτής, συμμετείχαν στην έως 22-01-
2021 αποχή της ΕΜΔΥΔΑΣ από διαγωνιστικές διαδικασίες. 

11. Την αριθμ. 4/239/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 26-01-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-01-2021 
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. 94774 για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου οδού Παραμυθιά - 
Γλυκή προς Σούλι», συνολικού προϋπολογισμού 355.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.045.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων (για ποσό € 300.000,00 με ΦΠΑ) και του έργου της ΣΑΕΠ 530 
με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (για ποσό € 55.000,00 με ΦΠΑ) και σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με τεκμαρτή έκπτωση 50,66% και ποσό προσφοράς 141.242,92 € 
χωρίς ΦΠΑ. 

12. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4036/16-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 592/16-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
διαβιβάζει συνημμένα το από 12-03-2021 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του 
έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, εισηγείται την ανάθεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση 
«ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με τεκμαρτή έκπτωση 50,66% και ποσό προσφοράς 
141.242,92 € χωρίς ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 12-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-01-2021 
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. 94774 για την κατασκευή 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου οδού Παραμυθιά - Γλυκή προς Σούλι», 
συνολικού προϋπολογισμού 355.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 
071.9771.01.045.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 
2021 (για ποσό € 300.000,00 με ΦΠΑ) και του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 
και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου» (για ποσό € 55.000,00 με ΦΠΑ), 

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 
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όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα 
την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με τεκμαρτή έκπτωση 50,66% και ποσό προσφοράς 141.242,92 € χωρίς 
ΦΠΑ 

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. 94774, που διενεργήθηκε στις 26-01-2021, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου οδού 
Παραμυθιά - Γλυκή προς Σούλι», συνολικού προϋπολογισμού 355.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος 
των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.045.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021 (για ποσό € 300.000,00 με ΦΠΑ) και του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (για ποσό € 55.000,00 με ΦΠΑ) 

στον οριστικό ανάδοχο «ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με τεκμαρτή έκπτωση 50,66% και 
ποσό προσφοράς 141.242,92 € χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το από 26-01-2021 Πρακτικό της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 4/239/10-02-2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 12-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και 
εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των 
δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΟΔΟΚΑΤ 
ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στο ποσό των 141.242,92 € χωρίς ΦΠΑ, και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση - 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» και των 
πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.045.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021 σύμφωνα με την με α/α 502 και αρ. πρωτ. 6091/542/20-01-2021 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 495 στο βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 
 

 2 ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  
 

Δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου 

κατασκευής του έργου: 

«Κατασκευή κόμβου οδού Παραμυθιά - Γλυκή προς Σούλι» 

Εκτιμώμενης αξίας  355.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%) 

σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 184155/17376/23-12-2020 Διακήρυξη, η οποία έλαβε τον αριθμό 

συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 94774, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας 

ΑΔΑΜ: 20PROC007925727 2020-12-24 

 

Στα Ιωάννινα, στις  12-03-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Παπαδημητρίου Μαρία, ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών στο Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων, Πρόεδρος 

2. Καραγιώτη Αικατερίνη ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., Τακτικό μέλος  

3. Βασάκος Παύλος, Λοιποί ΤΕ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τακτικό μέλος 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, η οποία συγκροτήθηκε με 

την αριθ. 1/4/11-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε 

συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε 

ο οικονομικός φορέας «ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινός μειοδότης με τεκμαρτή 

έκπτωση 50,66%. 

Με την υπ’ αριθ. 4/239/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό της δημοπρασίας του εν λόγω έργου. Η Οικονομική Επιτροπή 

αποφάσισε την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινό 

ανάδοχο. Η παραπάνω απόφαση κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, εφόσον δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις στα προηγούμενα 

στάδια του διαγωνισμού, κλήθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ ο ως άνω προσωρινός ανάδοχος με την υπ’ αριθ. 

πρωτ. Οικ. 28471/3253/02-03-2021 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, να 

υποβάλει εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 23.2 

έως και 23.10 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης. Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται 
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από τον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται 

κατά περίπτωση από αυτόν τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή εντός 

τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, εντός σφραγισμένου φακέλου στο 

πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής. Όταν αυτά υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή. 

Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο στις 02/03/2021 μέσω του 

συστήματος επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ. Ο προσωρινός ανάδοχος ανέβασε στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ στις 

04/03/2021 09:07:33 και 04/03/2021 09:34:41  τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και επίσης κατέθεσε 

τα ως άνω δικαιολογητικά στην επιτροπή διαγωνισμού και με σφραγισμένο φάκελο στις 04/03/2021 

και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου από τη Περιφέρεια Ηπείρου 29993/3448, συνεπώς εμπρόθεσμα. 

Η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του ανωτέρου φακέλου και  στον έλεγχο πληρότητας 

των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν, καθώς και στον έλεγχο πληρότητας  και ορθότητας 

όσων δικαιολογητικών αναρτήθηκαν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  

Μετά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

απεφάνθη ότι τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στα άρθρα 23.2 

έως και 23.10 της διακήρυξης.  

Κατόπιν αυτών συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο θα κοινοποιηθεί μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 

στην οποία προτείνει, ο διαγωνισμός του έργου: «Κατασκευή κόμβου οδού Παραμυθιά - Γλυκή προς 

Σούλι» με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 94774, με ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 20PROC007925727 2020-12-24  και 

ποσοστό έκπτωσης 50,66%, να  κατακυρωθεί στον οικονομικό φορέα «ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

 Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.   

 

Ιωάννινα, 12-03-2020  
 

Η πρόεδρος 
 
 
 
 

Μαρία Παπαδημητρίου 

 Τα μέλη  
 
 
 
 

Αικατερίνη Καραγιώτη 
 
 
 
 

Παύλος Βασάκος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/419/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-09-2020 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας Βίκου Ζαγορίου» 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) 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 

http://www.php.gov.gr/
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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 αριθμ. 156657/5106/01-11-2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την έγκριση 
διάθεση πίστωσης ποσού 80.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 
2017ΕΠ53000000 του έργου: «Αποκατάσταση Πολιτιστικών Μνημείων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2017-2019» με υποέργο: «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας Βίκου 
Ζαγορίου». 

6. Την αριθμ. 10/576/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως 
Θεοτόκου χαράδρας Βίκου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 80.000,00 € με Φ.Π.Α, με τους 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 4293/13-04-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας 
και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 156929/14319/11-02-2019 
απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου, της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων και του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, η υπογραφή της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 3/38/10-04-2019 απόφαση 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου 
και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Αποκατάσταση Πολιτιστικών 
Μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. 
Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την αριθμ. 23/1458/10-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
προέκυψαν από την από 03-09-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από 
το ΜΗΜΕΔ. 

8. Την αριθμ. 25/1663/06-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 25-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-09-2020 
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. 92168 για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου 
χαράδρας Βίκου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 80.000,00 € με Φ.Π.Α, σε βάρος των 
πιστώσεων του του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο 
«Αποκατάσταση Πολιτιστικών Μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», σύμφωνα με το 
οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΕΔΕ», με ποσό προσφοράς 37.901,88 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή 
έκπτωση σαράντα ένα και είκοσι πέντε τοις εκατό (41,25%). 
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9. Την αριθμ. 35/2204/22-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το 2ο/17-12-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-09-2020 
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. 92168 για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου 
χαράδρας Βίκου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 80.000,00 € με Φ.Π.Α. σύμφωνα με το οποίο: 

Α. απορρίφθηκε η προσφορά του αναδειχθέντος με την αριθμ. 25/1663/06-10-2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προσωρινού μειοδότη, οικονομικού φορέα 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΕΔΕ», επειδή τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που 
υπέβαλε εμπρόθεσμα, δεν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης 
οπότε δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 αφού 
δεν εκπληρώνεται η απαίτηση του άρθρου 23.5 αυτής και συγκεκριμένα επειδή δεν 
υποβλήθηκε η προβλεπόμενη από το άρθρο 23.5 της Διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση 
συνοδευόμενη από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος 
είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο 
ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο και  

Β. αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, ο οικονομικός φορέας «ΕΥΓΕΝΙΟΣ 
ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, ήτοι μέση τεκμαρτή έκπτωση 36,16%, με ποσό 
προσφοράς 41.186,03  € χωρίς ΦΠΑ και  

Γ. Διαβιβάστηκε η απόφαση, προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 72 
του Ν. 4412/2016 για το θέμα της κατάπτωσης υπέρ της αναθέτουσας αρχής (Περιφέρεια 
Ηπείρου), της εγγύησης συμμετοχής στον ως άνω διαγωνισμό, που είχε προσκομισθεί από 
τον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΕΔΕ». 

10. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1080/16-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 599/16-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
διαβιβάζει συνημμένα το από 12-03-2021 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 «ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 36,16% και ποσό προσφοράς 41.186,03  € 
χωρίς ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 12-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-09-2020 
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. 92168 για την κατασκευή 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας Βίκου 
Ζαγορίου», προϋπολογισμού 80.000,00 € με Φ.Π.Α, σε βάρος των πιστώσεων του του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Αποκατάσταση Πολιτιστικών Μνημείων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού 
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους 
όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα 
την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 36,16% και ποσό προσφοράς 41.186,03 € 
χωρίς ΦΠΑ. 
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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. 92168, που διενεργήθηκε στις 25-09-2020, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως 
Θεοτόκου χαράδρας Βίκου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 80.000,00 € με Φ.Π.Α, σε βάρος των 
πιστώσεων του του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Αποκατάσταση 
Πολιτιστικών Μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» 

στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», με 
μέση τεκμαρτή έκπτωση 36,16% και ποσό προσφοράς 41.186,03 € χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με 
τα 1ο/25-09-2020 και 2ο/17-12-2020 Πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού, τα οποία εγκρίθηκαν 
αντίστοιχα, με τις αριθμ. 25/1663/06-10-2020 και 35/2204/22-12-2020 αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 12-03-2021 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 ΕΥΓΕΝΙΟ ΠΑΠΠΑ 
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στο ποσό των € 41.186,03 χωρίς ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
530 με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Αποκατάσταση Πολιτιστικών Μνημείων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2017-2019». 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

  ΕΡΓΟ: «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας 

Βίκου Ζαγορίου»  

 

3 ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ  Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Ω Ν  Κ Α Τ Α Κ Υ Ρ Ω Σ Η Σ  

 

Δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή)  για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής  του έργου: 

 

                            «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας  Βίκου Ζαγορίου» 

Εκτιμώμενης αξίας 80.000 €  (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%) 

 

Σήμερα, στις  12  Μαρτίου 2021,  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Παπανικολάου Αικατερίνη, Αγρονόμος -Τοπογράφος μηχανικός ΠΕ, στο Δήμο Ιωαννιτών,  

               πρόεδρος  

2. Χαρίκλεια Αντώνη-Βλάχου,Αρχιτέκτων μηχανικός ΠΕ, στο Δήμο Ιωαννιτών, τακτικό μέλος 

3. Ελευθέριος Τσουκανέλης, Αρχιτέκτων μηχανικός ΠΕ, στο Δήμο Ιωαννιτών, τακτικό μέλος 

που αποτελούμε σύμφωνα με την αριθ. 23/ 1458/ 10-9-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου  (ΑΔΑ:64Χ77Λ9-ΧΧΨ), την Επιτροπή του  Διαγωνισμού  για το έργο της επικεφαλίδας, 

συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου  να ελέγξουμε τα  δικαιολογητικά κατακύρωσης που 

υποβλήθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού από τον  προσωρινό μειοδότη του έργου. 

        Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, άρχισε η συνεδρίαση. 

        Η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού έλαβε υπ’ όψη: 

1) τις διατάξεις του Ν. 4412/ 2016, 

2) την αριθ. πρωτ. 112728/ 10663/ 24-8-2020 Διακήρυξη με ΑΔΑΜ:20PROC007255512 2020-09-02 και 

αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 92168 , 

3) το από 25-9-2020 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

4) την αριθ. 25/ 1663/ 6-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: 

ΩΑΡ37Λ9-2ΕΔ) με την οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού  όπου  αναδείχθηκε 

προσωρινός μειοδότης  του έργου «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας Βίκου Ζαγορίου» η 

εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία  «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ  ΕΔΕ»,  
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5) το από 17-12-2020 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού,  

6) την αριθ. 35/ 2204/ 22-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: 

Ω0ΚΗ7Λ9-ΞΥΕ) με την οποία εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, απορρίφθηκε η 

προσφορά του αναδειχθέντος με την  αριθ. 25/ 1663/ 6-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου,  προσωρινού μειοδότη  με την επωνυμία  «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ  ΕΔΕ» και 

αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού ο  φορέας  με την επωνυμία  «ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά  με ποσό προσφοράς  41.186,03  (χωρίς ΦΠΑ 24%) και μέση τεκμαρτή έκπτωση (36,16%).  

Η  ανωτέρω απόφαση κοινοποιήθηκε από την αναθέτουσα αρχή στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό,  

μέσω της λειτουργικότητας  «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ,   την 7-1-2021, 

7) το υπ’ αριθ. 186432/ 17583/ 19-1-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Ηπείρου με 

το οποίο κλήθηκε ο  προσωρινός ανάδοχος «ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» να υποβάλλει τα 

δικαιολογητικά που ορίζονται στα άρθρα 23.2- 23.10 της οικείας διακήρυξης όπως δηλώθηκαν στο 

Τυποποιημένο Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Η πρόσκληση αυτή κοινοποιήθηκε στον προσωρινό 

ανάδοχο μέσω του πεδίου «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, την 19-1-2021,  

8) τα δικαιολογητικά που υπέβαλλε ο προσωρινός ανάδοχος «ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», 

αφ’ ενός ηλεκτρονικά στο χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών»  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, 

την 22-1-2021  και αφ’ ετέρου σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο που κατατέθηκε στην 

αναθέτουσα αρχή με αίτησή του που έλαβε αριθ. πρωτοκ. 9810/ 1080/ 26-1-2021,  

διαπίστωσε ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.  

               Ακολούθως, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης όπου 

διαπίστωσε ότι είναι πλήρη και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους όρους της οικείας  διακήρυξης 

και των δηλωθέντων στο ΤΕΥΔ.  

Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού  γνωμοδοτεί για την αποδοχή της προσφοράς του 

προσωρινού αναδόχου και την κατακύρωση της σύμβασης του έργου «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως 

Θεοτόκου χαράδρας  Βίκου  Ζαγορίου», εκτιμώμενης αξίας 80.000 €  (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 

24%), στον οικονομικό φορέα  με την επωνυμία «ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», με ποσό 

προσφοράς 41.186,03  (χωρίς ΦΠΑ 24%) και μέση τεκμαρτή έκπτωση (36,16%).   

        Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις πενταπλούν (5) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω. 

Ιωάννινα   12-3- 2021  

Η  Επιτροπή Διαγωνισμού 

 

Η πρόεδρος Τα μέλη 

Αικατερίνη Παπανικολάου 

Τοπογράφος μηχ/κος  

1.Χαρίκλεια Αντώνη-Βλάχου 

                             Αρχιτέκτων μηχ/κος 

 

   

                         2.Ελευθέριος Τσουκανέλης 

                              Αρχιτέκτων μηχ/κος      
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/420/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση του από 26-02-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-02-2021 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων 
- Κόνιτσας στα σημεία της διακλάδωσης επαρχιακής οδού προς Κρύα - Αγία Μαρίνα- 
Ελεούσα και εργοστάσιο γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ», προϋπολογισμού 
2.768.000,00 € 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 

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) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

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

5. Την υπ΄ αριθμ. 171098/5558/30-11-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 2.768.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση 
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» με υποέργο: 
«Κατασκευή κυκλικού κόμβου επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κόνιτσας στα σημεία της 
διακλάδωσης επαρχιακής οδού προς Κρύα - Αγία Μαρίνα - Ελεούσα και εργοστάσιο 
γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ». 

6. Την αριθμ. 31/2110/01-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού 
κόμβου επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κόνιτσας στα σημεία της διακλάδωσης 
επαρχιακής οδού προς Κρύα - Αγία Μαρίνα- Ελεούσα και εργοστάσιο γαλακτοβιομηχανίας 
ΔΩΔΩΝΗ», προϋπολογισμού 2.768.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 15918/30-11-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα 
με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 171218/15917/30-11-2020 απόφαση 
έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση – 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για 
την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει 
της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.  

7. Την αριθμ. 4/188/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από: Α) υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως προέκυψαν από  την από 13-01-2021 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών 
μελών από το ΜΗΜΕΔ (mimed-ecb-a-2-id-aa-8446-eba), και Β) από εκπροσώπους του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τμήμα Ηπείρου), της ΠΕΔΜΕΔΕ (Περιφερειακό Τμήμα 
Ηπείρου) και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Ηπείρου, όπως ορίσθηκαν με τους 
αναπληρωτές τους. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3702/09-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 563/09-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει προς έγκριση, το από 26-02-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
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διενεργήθηκε στις 19-02-2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΓΙΓΕΚΑΤ 
Α.Τ.Ε.Ε.», με προσφορά 1.334.416,28 € χωρίς  Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση   
40,22%. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 26-02-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-02-2021 
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. 94728  για την κατασκευή 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου επί της Εθνικής Οδού 
Ιωαννίνων - Κόνιτσας στα σημεία της διακλάδωσης επαρχιακής οδού προς Κρύα - Αγία Μαρίνα- 
Ελεούσα και εργοστάσιο γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ», προϋπολογισμού 2.768.000,00 € με 
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 
με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου» το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί 
αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης 
αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.Ε.», με προσφορά 1.334.416,28 € χωρίς  
Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση  40,22%, όπως αναλύεται κατωτέρω, ως εξής: 
 

Ποσό Προσφοράς εργασιών: 983.240,97€ 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%: 176.983,37€  

Σύνολο: 1.160.224,34€ 

Απρόβλεπτα 15%: 174.033,65€ 

Σύνολο: 1.334.257,99€ 

Αναθεώρηση: 158,29€ 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 1.334.416,28€ 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O   

 

Δημόσιου μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού [Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσής της  

«η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»] 

 για την επιλογή  αναδόχου κατασκευής  του έργου: 

 

«Κατασκευή κυκλικού κόμβου επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – 

Κόνιτσας στα σημεία της διακλάδωσης επαρχιακής οδού προς Κρύα – Αγία Μαρίνα – Ελεούσα 

και εργοστάσιο γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ» 

Εκτιμώμενης αξίας 2.768.000,00 Ευρώ 

 (συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 24%), 

 

 

σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 7287 / 781/ 21-01-2021 Διακήρυξη της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία 

δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, 

λαμβάνοντας κωδικό ΑΔΑΜ : 21PROC008035744 2021-01-22. 

 

 

Στις 19 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00  π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Γεωργία Μάγκου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, ως πρόεδρος. 

2. Τσιατούρα Αναστασία, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στο Δήμο Ζίτσας 

3. Τσούρης Βασίλειος, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών στο Δήμο Ιωαννιτών 

4. Μάργαρη Ευτυχία, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων 

5. Ζαρπαλάς Θανάσης, ΠΕ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, εκπρόσωπος ΤΕΕ/Τμ. 

Ηπείρου 

6. Ντζόιδος Νικόλαος, ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, εκπρόσωπος ΠΕΔΜΕΔΕ 

7. Νάστος Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος Ιωαννιτών, εκπρόσωπος ΠΕΔ Ηπείρου, 

 

 

που αποτελούμε την Επιτροπή του ανοιχτού  ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, 

σύμφωνα με την αριθ. 4/188/10-02-2021 (Α.Δ.Α.: Ψ4Κ67Λ9-ΓΥ8 ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου,  και του με αριθ. mimed-ecb-a-2-id-aa-8446-eba-2021-01-13  

αποτελέσματος κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ, συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στην 

διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, που υποβλήθηκαν από τους 

οικονομικούς φορείς μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την 15/02/2021 , ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15.00 μ.μ. 

(καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών).  

 

 

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έχει  «παραλάβει» τον φάκελο 

του διαγωνισμού από τον Χειριστή της Αναθέτουσας αρχής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας 

διενέργειας του διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για δημόσια έργα  μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 94728. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Από την επισκόπηση των  στοιχείων προσφορών διαπιστώθηκε ότι : 

 υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά οκτώ (8) φάκελοι προσφοράς (ως Πίνακας 1) 

 οι προσφορές αυτές είναι σφραγισμένες, ήτοι τα πεδία στις στήλες «Προσφορά» και «Σύνολο 

προσφοράς» έχουν την τιμή «Σφραγισμένες προσφορές».  

 έχει  κοινοποιηθεί  στους προσφέροντες ο  σχετικός κατάλογος συμμετεχόντων, όπως αυτός 

παράχθηκε από το Υποσύστημα. 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 
 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου 

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

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», αναρτήθηκε ο σχετικός 

κατάλογος μειοδοσίας προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες και ταυτόχρονα τους 

κοινοποιήθηκε μέσω της επικοινωνίας. 

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και 

αριθμητική αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της 

παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου 

ομαλότητας χρησιμοποιείται 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).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 

 
 

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

σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου  24.2 της διακήρυξης. Σύμφωνα με 

την παρ. 24.2 της διακήρυξης, ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», πρέπει, επί 

ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και την εγγύηση 

συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης. 

Κατά  τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής,  η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε πως 

τα  Ευρωπαϊκά Ενιαία Έγγραφα Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και των οκτώ (8) οικονομικών φορέων 

συμπληρώθηκαν ορθά. 

 Από τις οκτώ (8) υποβληθείσες προσφορές του ΠΙΝΑΚΑ 1, οι πέντε (5) υπέβαλλαν εγγυητικές επιστολές 

συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης. Οι προσφορές αυτές ήταν οι εξής: (α) ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.Ε. με αριθμό 

προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 182379, (β) ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. με αριθμό προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 182976, 

(γ) ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. με αριθμό προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 183632 (δ) ΤΡΙΠΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με 

αριθμό προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 182170 και (ε) ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. με αριθμό προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 183348. Η 

Επιτροπή προέβη σε έλεγχο των ανωτέρω εγγυητικών συμμετοχής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

του Ταμείου και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους. 

Οι υπόλοιπες τρείς (3) υποβληθείσες προσφορές του ΠΙΝΑΚΑ 1 υπέβαλλαν εγγυητικές επιστολές 

συμμετοχής  που εκδόθηκαν από Τράπεζες. Οι προσφορές αυτές ήταν οι εξής: (α) ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 

Α.Τ.Ε.Β.Ε. με αριθμό προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 183747 με εγγυητική η οποία εκδόθηκε από την ALPHA 

BANK , (β) ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αριθμό προσφοράς 

ΕΣΗΔΗΣ 181544 με εγγυητική η οποία εκδόθηκε από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και  (γ) ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. με αριθμό προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 181806 

με εγγυητική η οποία εκδόθηκε από την ALPHA BANK. 
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 Οι τρείς ανωτέρω πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές  κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, σε έντυπη μορφή  και 

σε σφραγισμένο φάκελο,  στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, όπως προβλέπεται με την παράγραφο 

3.5.β. της Διακήρυξης.  

Με μέριμνα της Προέδρου Επιτροπής Διαγωνισμού ζητήθηκε εγγράφως από τις ανωτέρω Τράπεζες  

βεβαίωση γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που εξέδωσε.  

 

 Ύστερα από τα παραπάνω η συνεδρίαση διεκόπη προκειμένου η Επιτροπή Διαγωνισμού να λάβει τις 

βεβαιώσεις γνησιότητας των εγγυητικών συμμετοχής πού εκδόθηκαν από τις Τράπεζες. 

 

      Στις 26/02/2021 η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού παρέλαβε  τα έγγραφα γνησιότητας εγγυητικών των 

Τραπεζών, συνεδρίασε εκ νέου, όπου διαπιστώθηκε η γνησιότητα  των ανωτέρω τριών (3) εγγυητικών 

επιστολών συμμετοχής.   

 

Ολοκληρώνοντας, η Επιτροπή Διαγωνισμού  έχει την γνώμη πως όλες οι υποβληθείσες προσφορές 

πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και καταρτίζει τον κατωτέρω Πίνακα 3 των διαγωνιζομένων που 

οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
 

 

 

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

«Κατασκευή κυκλικού κόμβου επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Κόνιτσας στα σημεία της 

διακλάδωσης επαρχιακής οδού προς Κρύα – Αγία Μαρίνα – Ελεούσα και εργοστάσιο 

γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ»,, προϋπολογισμού  2.768.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), στον 

οικονομικό φορέα «ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.Ε.»,  ο οποίος είναι προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τον 

Πίνακα 3, με προσφορά   1.334.416,28 € χωρίς  Φ.Π.Α.  και μέση τεκμαρτή έκπτωση   40,22%. 
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Αναλυτικά  

Ποσό Προσφοράς 

εργασιών: 

 

983.240,97€ 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%: 176.983,37€  

Σύνολο: 1.160.224,34€ 

Απρόβλεπτα 15%: 174.033,65€ 

Σύνολο: 1.334.257,99€ 

Αναθεώρηση: 158,29€ 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 1.334.416,28€ 

 

 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από την Επιτροπή. 

 

Ιωάννινα 26 Φεβρουαρίου 2021 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

  

Η Πρόεδρος Τα Μέλη 

 
Γεωργία Μάγκου 

 
1. Τσιατούρα Αναστασία 

 
 

2.  Τσούρης Βασίλειος 
 
 

3. Μάργαρη Ευτυχία 
 
 

4. Ζαρπαλάς Θανάσης 
 
 

5. Ντζόιδος Νικόλαος 
 
 

6. Νάστος Δημήτριος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/421/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση του από 05-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-03-2021 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στη 
διασταύρωση προς Τ.Κ. Νεοκαισάρειας», προϋπολογισμού 1.026.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 

http://www.php.gov.gr/
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

5. Την αριθμ. 15/1112/09-05-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

6. Την με αρ. 63788/2109/03-05-2019 (ορθή επανάληψη στις 05-10-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 526.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2014ΕΠ53000006 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000012)», για το υποέργο 
«Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στη διασταύρωση προς Τ.Κ. 
Νεοκαισάρειας». 

7. Την αριθμ. 3/177/28-01-2020 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 ΕΦ/ΚΑΕ 9771.01.023.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, έργων 
χρηματοδοτούμενων από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ. Τομέας Συγκοινωνιακά, για την εκτέλεση του έργου 
«Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στη διασταύρωση προς Τ.Κ. 
Νεοκαισάρειας». 

8. Την με α/α 522 και αρ. πρωτ. 11786/933/28-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΥΔΡ7Λ9-ΕΜ8) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 510 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 

9. Την αριθμ. 25/1718/06-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στη 
διασταύρωση προς Τ.Κ. Νεοκαισάρειας», προϋπολογισμού 1.026.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 12875/05-10-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 137608/12867/05-10-2020 απόφαση έγκρισης 
συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε 
δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού 526.000,00 € με ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.2014ΕΠ53000006 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000012)», για την κατασκευή του έργου, ενώ η 
υπόλοιπη δαπάνη, ποσού € 500.000,00 με ΦΠΑ, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 
9771.01.023.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 από 
πόρους του Ν.Π.Δ.Δ. τ. Συγκοινωνιακά, σύμφωνα με την αριθμ. 3/177/28-01-2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, και την με α/α 522 και αρ. πρωτ. 11786/933/28-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΥΔΡ7Λ9-
ΕΜ8) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 510 στο βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η 
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

10. Την αριθμ. 4/189/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η 
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους των 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 02-02-2021 κλήρωση 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ. 

11. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

12. Την με α/α 484 και αρ. πρωτ. 6064/525/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΩΧ667Λ9-Ξ87) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 478 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 

13. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3761/10-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 571/10-03-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το από 
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05-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 05-03-2021 για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης 
αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ποσό προσφοράς 
506.925,44 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 38,74%. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 05-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-03-2021 ανοιχτής 
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 102698 για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στη 
διασταύρωση προς Τ.Κ. Νεοκαισάρειας», προϋπολογισμού 1.026.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 9771.01.023.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Ιωαννίνων οικ. έτους 2021 (για ποσό € 500.000,00 με ΦΠΑ) και του έργου της ΣΑΕΠ 530 με 
Κ.Α.2014ΕΠ53000006 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000012)» (για ποσό € 526.000,00 με ΦΠΑ), το οποίο επισυνάπτεται 
στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, 
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  με 
ποσό προσφοράς 506.925,44 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 38,74%, όπως αναλύεται 
κατωτέρω, ως εξής: 

Ποσό Προσφοράς εργασιών: 373.526,79€ 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%: 67.234,82€  

Σύνολο: 440.761,61€ 

Απρόβλεπτα 15%: 66.114,24€ 

Σύνολο: 506.875,85€ 

Αναθεώρηση: 49,59€ 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 506.925,44€ 

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

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 

 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ 
Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΡΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 
ΠΡΟΣ Τ.Κ. ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ» 

 

 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  
 

Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου: 

«Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στη διασταύρωση προς Τ.Κ. 

Νεοκαισάρειας», προϋπολογισμού 1.026.000,00€ με ΦΠΑ. 

 

Στα Ιωάννινα, στις 5-3-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

 

1. Παπαδήμας Αλέξανδρος  ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Δήμο Ιωαννιτών, Αναπληρωτής 
Προέδρος  

2 . Λάμπρου Ελευθέριος  ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Μηχανικών στο Δήμο 
Πωγωνίου, Αναπληρωματικό Μέλος 

3 . Χιουρέας Γεώργιος  ΠΕ Γεωπονίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,  Αναπληρωματικό 
Μέλος 

 

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

4/189/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε 

συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των 

οικονομικών φορέων, που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με 

τη σχετική διακήρυξη (21PROC008061560 2021-01-28). 

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 102698. 

Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά  έξι  (6) φάκελοι προσφοράς ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».  

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», αναρτήθηκε ο σχετικός 

κατάλογος μειοδοσίας προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες και ταυτόχρονα τους 

κοινοποιήθηκε μέσω της επικοινωνίας. 

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και αριθμητική 

αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής 

σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας 

χρησιμοποιείται 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 

 

 

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

σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου  24.2 της διακήρυξης. Σύμφωνα με την 

παρ. 24.2 της διακήρυξης, ο 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.  
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Όλες οι υποβληθείσες προσφορές, περιλάμβαναν εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.. 

Για το σύνολο των υποβληθέντων εγγυητικών επιστολών, 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 24.2 της 

διακήρυξης, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε πως τα Τυποποιημένα Έντυπα Υπεύθυνης Δήλωσης 

(Τ.Ε.Υ.Δ.) που υποβλήθηκαν είναι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

  Από τα παραπάνω και όπως προκύπτει από τον έλεγχο του συνόλου των υποβληθέντων  

δικαιολογητικών η Επιτροπή διαγωνισμού έχει την γνώμη ότι: 

Όλες οι υποβληθείσες προσφορές πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και ως εκ τούτου κρίνονται 

παραδεκτές, και καταρτίζει τον κατωτέρω Πίνακα 3 των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν 

παραδεκτές. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

«Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στη διασταύρωση προς Τ.Κ. 

Νεοκαισάρειας», προϋπολογισμού 1.026.000,00€ με ΦΠΑ, στην διαγωνιζόμενη εργοληπτική επιχείρηση 

«ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία είναι προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τον Πίνακα 3, με ποσό 

προσφοράς 506.925,44€  χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 38,74%.  
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Αναλυτικά: 

 

Ποσό Προσφοράς εργασιών: 373.526,79€ 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%: 67.234,82€  

Σύνολο: 440.761,61€ 

Απρόβλεπτα 15%: 66.114,24€ 

Σύνολο: 506.875,85€ 

Αναθεώρηση: 49,59€ 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 506.925,44€ 

 

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

κατωτέρω.   

Ιωάννινα, 5 Μαρτίου 2021  
 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο πρόεδρος Τα μέλη 
 
 
 
 

Παπαδήμας Αλέξανδρος 

 
 
 

 
Λάμπρου Ελευθέριος 

 
 

Χιουρέας Γεώργιος  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/423/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 του από 10-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-03-2021 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης της οδού Αγία Κυριακή 
– Πετούσι Παρδαλίτσα», προϋπολογισμού 225.000,00 € με ΦΠΑ.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 36/2273/24-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες 
αποκατάστασης της οδού Αγία Κυριακή – Πετούσι Παρδαλίτσα», προϋπολογισμού 
225.000,00 € με ΦΠΑ,  με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 17333/21-
12-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την 
αριθμ. 183690/17332/21-12-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 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 Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την αριθμ. 7/348/04-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
προέκυψαν από την από 02-03-2021 (mimed-ecb-a-2-id-aa-8820-eba) κλήρωση τακτικών 
και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3920/12-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 590/16-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει προς έγκριση, το από 09-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 05-03-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΔΗΜ. 
ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με ποσό προσφοράς 87.611,74 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση 
τεκμαρτή έκπτωση 51,72%. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 09-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-03-2020 
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. 117699,1 για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης της οδού 
Αγία Κυριακή – Πετούσι Παρδαλίτσα», προϋπολογισμού 225.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση 
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– 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, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας 
«ΔΗΜ. ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,72% και ποσό προσφοράς € 
87.611,74 χωρίς ΦΠΑ, όπως κατωτέρω αναλύεται:  

Ποσό Προσφοράς εργασιών: 64.544,34€ 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%: 11.617,98€  

Σύνολο: 76.162,32€ 

Απρόβλεπτα 15%: 11.424,35€ 

Σύνολο: 87.586,67€ 

Αναθεώρηση: 25,07€ 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 87.611,74€ 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  

Δημόσιου μειοδοτικού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού 

 (Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

με βάση την τιμή)  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου: 

«Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης της οδού Αγία Κυριακή - Πετούσι - Παρδαλίτσα» 

προϋπολογισμού 225.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) 

σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 11766/1370/09-02-2021 διακήρυξη, η οποία έλαβε τον 117699,1 αριθμό 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21PROC008179155 2021-02-23. 

Στα Ιωάννινα, στις 05-03-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Έξαρχος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στην Περιφέρεια Ηπείρου, ως Πρόεδρος 

2. Ζιώγας Ιωσήφ, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, ως μέλος 

3. Ντορντάι Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στο Δήμο Ιωαννιτών, ως μέλος 

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

7/348/04-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνέχεια της από 
3246/02-03-2021 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η. συγκρότησης τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών της ανωτέρω Επιτροπής Διαγωνισμού κατόπιν της από 02-03-2021 ηλεκτρονικής 

κλήρωσης ΜΗΜΕΔ, συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στην  διαδικασία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, που υποβλήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς μέσω 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι την 1η Μαρτίου 2021 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών). 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού «παρέλαβε» το φάκελο του διαγωνισμού από τον Χειριστή της 
Αναθέτουσας αρχής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με 

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για 
δημόσια έργα μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 117699,1. 

Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά τέσσερις (9) φάκελοι προσφοράς (ως Πίνακας 1): 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς 

1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 28/02/2021 14:40:32 

2 ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01/03/2021 09:25:59 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς 

3 ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 01/03/2021 09:41:07 

4 ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/03/2021 10:24:05 

5 "ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(διακριτικός τίτλος : ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)" 

01/03/2021 12:20:21 

6 ΔΗΜ. ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 01/03/2021 13:18:32 

7 ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε. 01/03/2021 14:14:45 

8 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ 01/03/2021 14:15:34 

9 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΠΑΣ 01/03/2021 14:36:26 

 

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη 
σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου  24.2 της διακήρυξης. Σύμφωνα με 

την παρ. 24.2 της διακήρυξης, ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», πρέπει, επί 

ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και την εγγύηση 
συμμετοχής του άρθρου 15.1 της διακήρυξης. Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου 

Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από τoν Πρόεδρο ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας (πίνακας 2) προκειμένου 
να λάβουν γνώση οι προσφέροντες, τον οποίον και κοινοποίησε σε όλους τους συμμετέχοντες δια μέσου 

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας». 

Ακολούθως, η Επιτροπή έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και αριθμητική αναγραφή 
των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού 

ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας 

χρησιμοποιήθηκε  η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του 
Ν. 4412/2016. Διαπιστώθηκε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων ήταν ομαλές. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1  185133 ΔΗΜ. ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 51,72 % 
2  185104 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ  48,99 % 
3  184975 ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
45,98 % 

4  185146 "ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(διακριτικός τίτλος : ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)"  

38,38 % 

5  185183 ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.  36,21 % 
6  185071 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  32,60 % 
7  185079 ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  32,00 % 
8  185058 ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 32,00 % 
9  184653 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΠΑΣ  31,46 % 

 
Όλες οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των διαγωνιζομένων που κατατέθηκαν ήταν του 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., εκτός αυτής του οικονομικού φορέα «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ» που ήταν της ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ. Σύμφωνα με το άρθρο 3.5β της διακήρυξης, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
(εκτός ηλεκτρονικής έκδοσης π.χ. Τ.Μ.ΕΔ.Ε.) προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 

αναθέτουσα αρχή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, ήτοι έως τις 04 
Μαρτίου 2021, ώρα 15.00. Η εγγυητική προσκομίσθηκε στην υπηρεσία σε σφραγισμένο φάκελο στις 03-

03-2021, συνεπώς εμπρόθεσμα, και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 29103/3307. Η επιτροπή προχώρησε 
στην αποσφράγιση του φακέλου και ζήτησε από την αναθέτουσα να ελεγχθεί η εγκυρότητά της. Στις 08-
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03-2021 η Συνεταιριστική ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ με επιστολή που απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου βεβαίωσε την ισχύ της υπ. αρίθμ. 010/914830 εγγυητικής επιστολής. 

Η Επιτροπή έλεγξε τις υπόλοιπες υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://validate.tmede.gr/#/ και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους. Ωστόσο, 

το ποσό της υπ’ αριθμ.: e-104682/01-03-2021 εγγυητικής του οικονομικού φορέα «ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» δεν ήταν το απαιτούμενο από το άρθρο 15.1 της Διακήρυξης και ως εκ τούτου ο 

οικονομικός φορέας «ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» απορρίπτεται. 

Στη συνέχεια, ελέγχθηκαν τα  Τυποποιημένα Έντυπα Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ), για τα 
οποία διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση τους, πλην του οικονομικού φορέα: «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ», για τον οποίο διαπιστώθηκε ότι στο Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής, στην Ενότητα Β: 
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, η απάντηση του ήταν ελλιπής, καθώς αναφέρθηκε μόνο στα 
όρια του ανεκτέλεστου και όχι στα απαιτούμενα από τα άρθρα 22.Γ και 23.5 (βεβαίωση εγγραφής 

Μ.Ε.Ε.Π.) της διακήρυξης, ενώ στην Ενότητα Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα – Ποσοστό 
υπεργολαβίας η απάντηση δεν συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 της διακήρυξης. Συνεπώς, 

η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ» απορρίπτεται. 

Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία, καταρτίστηκε ο κατωτέρω πίνακας 3 των 
διαγωνιζομένων οικονομικών φορέων, κατά σειρά μειοδοσίας, που οι προσφορές τους κρίθηκαν 

παραδεκτές. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 
1  185133 ΔΗΜ. ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 51,72 % 
2  185104 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ  48,99 % 
3  184975 ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
45,98 % 

4  185146 "ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(διακριτικός τίτλος : ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)"  

38,38 % 

5  185183 ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.  36,21 % 
6 185058 ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  32,00 % 
7 184653 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΠΑΣ  31,46 % 

 

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

«Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης της οδού Αγία Κυριακή - Πετούσι - Παρδαλίτσα» 

προϋπολογισμού 181.451,61€ (χωρίς Φ.Π.Α.), στον Οικονομικό Φορέα «ΔΗΜ. ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε.», ο οποίος είναι ο προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τον ανωτέρω Πίνακα 3, με ποσό προσφοράς 

87.611,74€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,72%. Αναλυτικά: 

 

Ποσό Προσφοράς 
εργασιών: 

64.544,34€ 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%: 11.617,98€  

Σύνολο: 76.162,32€ 

Απρόβλεπτα 15%: 11.424,35€ 

Σύνολο: 87.586,67€ 

Αναθεώρηση: 25,07€ 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 87.611,74€ 

 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.   
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Ιωάννινα, 09 Μαρτίου 2021 

Η  Επιτροπή Διαγωνισμού 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Έξαρχος Κωνσταντίνος 

 Τα μέλη 

 

 

 

Ζιώγας Ιωσήφ 

 

 

 

Ντορντάι Μαρία 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/424/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση του από 10-03-2021 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 
«Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη & αρχιτεκτονική και στατική μελέτη για την αποκατάσταση του 
καθολικού της Ι.Μ. Αγίου Ιωάννη Βέλλιανης Τ.Κ. Προδρόμου του Δήμου Σουλίου», 
προϋπολογισμού € 48.361,70 χωρίς ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της 
διαπραγμάτευσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
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. 33/2135/11-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 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 υλοποίηση του υποέργου «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη & αρχιτεκτονική και στατική 
μελέτη για την αποκατάσταση του καθολικού της Ι.Μ. Αγίου Ιωάννη Βέλλιανης Τ.Κ. Προδρόμου του 
Δήμου Σουλίου», προϋπολογισμού € 48.361,70 χωρίς ΦΠΑ (€ 59.968,51 με ΦΠΑ), βάσει της από 
04-11-2020 Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού 
& Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Παραμυθιάς, Φιλιατών, 
Γηρομερίου και Πάργας, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 6/52/04-06-2020 απόφαση 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2017ΕΠ53000000 «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, 
θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από την Δ.Τ.Ε./Π.Η. 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. 16506/09-12-2020. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 3708/10-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 574/10-03-
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 
«ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΡΑΠΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ», με ποσό προσφοράς 43.500,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και με 
ποσοστό έκπτωσης 10%. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 10-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που 
διενεργήθηκε στις 03-03-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016, βάσει της αριθμ. 22164/2555/18-02-2021 Πρόσκλησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 33/2135/11-12-2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη & αρχιτεκτονική και στατική μελέτη για την αποκατάσταση του καθολικού 
της Ι.Μ. Αγίου Ιωάννη Βέλλιανης Τ.Κ. Προδρόμου του Δήμου Σουλίου», προϋπολογισμού € 48.361,70 
χωρίς ΦΠΑ (€ 59.968,51 με ΦΠΑ), σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 
2017ΕΠ53000000 «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-
2019», και βάσει της από 04-11-2020 Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης, μεταξύ του 
Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Παραμυθιάς, 
Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας,  

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) «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 
ΚΟΤΣΑΊ'ΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ - ΘΩΜΑΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» και β) 
«ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΡΑΠΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ»  και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση 
του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην 
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καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας, βάσει της προσφοράς 
εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.  

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα 
«ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΡΑΠΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ», 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 «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΡΑΠΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ», με ποσό προσφοράς 43.500,00 € 
χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 10%. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης  

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου  «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη & αρχιτεκτονική και στατική μελέτη για την 
αποκατάσταση του καθολικού της Ι.Μ. Αγίου Ιωάννη Βέλλιανης Τ.Κ. Προδρόμου του Δήμου Σουλίου», 
προϋπολογισμού € 48.361,70 χωρίς ΦΠΑ (€ 59.968,51 με ΦΠΑ), σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2017ΕΠ53000000 «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», στον οικονομικό φορέα «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΡΑΠΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ», με ποσό 
προσφοράς 43.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και ποσοστό έκπτωσης 10% και  

 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΡΑΠΤΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό 
των 43.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2017ΕΠ53000000 «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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 

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

Διαγωνισμού με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 
τιμή, κατά το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 95, παρ. 2α, του 
Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης  
« Γεωτεχνική έρευνα  και  μελέτη & αρχιτεκτονική και στατική μελέτη για την 
αποκατάσταση του καθολικού  της Ι.Μ. Αγίου Ιωάννη Βέλλιανης Τ.Κ. Προδρόμου 
του Δήμου Σουλίου », προϋπολογισμού 59.968,51€ με Φ.Π.Α.  
 
Στα Ιωάννινα, την 03-03-2021 ημέρα Τετάρτη και  ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Μπλιθικιώτη Μαρινέλα , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως πρόεδρος 
2. Κερομύτη  Αγνή, Μηχανολόγος  Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος  
3. Μπάσιου  Άννα, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος 
 
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας και 
σύμφωνα με: 

- Την υπ. αριθμ. 2481/87/09-01-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 09-12-2020) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου περί εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 
530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000000. 

- Την υπ. αριθμ. 33/2135/11-12-2020 (ΑΔΑ : 6ΩΠΤ7Λ9-ΥΒΖ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 
για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης  « Γεωτεχνική έρευνα  και  μελέτη & 
αρχιτεκτονική και στατική μελέτη για την αποκατάσταση του καθολικού  της Ι.Μ. 
Αγίου Ιωάννη Βέλλιανης Τ.Κ. Προδρόμου του Δήμου Σουλίου »,  

- Την  από 04-11- 2020 Προγραμματική  Σύμβαση μεταξύ ΥΠΠΟ, της Περιφέρειας 
Ηπείρου  και της Ιεράς Μητρόπολης Παραμυθιάς, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας.   

- Την υπ. αριθμ. 22164/2555/18-02-2021  Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 
σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016. 

- Το από 02-03-2021 Πρακτικό κλήρωσης για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών 
μελών της επιτροπής διαγωνισμού.  

Συγκεντρωθήκαμε στο γραφείο 346 της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να 
διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό.    

Μετά το πέρας που τάχθηκε από την πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης ως 
χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών χωρίς να εμφανισθεί ενδιαφερόμενος, και αφού 
διαπιστώθηκε ότι είχαν κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας δύο (2) προσφορές, η 
Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.  
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Εν συνεχεία όλοι οι φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή και 
καταχωρήθηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1. 

   ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Α/Α Αρ. πρωτ/ημερομηνία Επωνυμία προσφέροντα 

1 

28252/3238/02-03-2021 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 

ΚΟΤΣΑΊ'ΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ - ΘΩΜΑΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

– ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    

2 

 

28262/3942/02-03-2021 

 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΡΑΠΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   

 

Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 22164/2555/18-02-2021 πρόσκληση κάθε φάκελος 
προσφοράς (προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, 
φάκελο δικαιολογητικών και φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι 
δικαιολογητικών και μονογράφηκαν τα δικαιολογητικά από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε σε δημόσια συνεδρίαση τις οικονομικές 
προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε 
συμμετέχοντα. Ακολούθησε έλεγχος της αριθμητικής και ολόγραφης αναγραφής των 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και ο έλεγχος ομαλότητας. Ακολούθως  οι προσφορές 
καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη 
οικονομική προσφορά (Πίνακας 2 ). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Σειρά 
κατάτ. 
Μειοδοτ 

Επωνυμία 
προσφέροντα  
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

Προεκτιμώμενη 
αμοιβή ανά 
κατηγορία 
μελέτης 

(€) 

Προσφ/μενη 
έκπτωση κατά 

ομάδα (σε 
ακέραιες 
μονάδες) 

Αριθμητικώς 
(%)  

Δαπάνη 
ομάδας μετά 
την έκπτωση 

σε Ευρώ 

1 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ - 
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – 
ΡΑΠΤΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
   

Κατηγορία (6)  15.813,42 € 
8,00% 

 
14.500,00 € 

Κατηγορία (8) 17.526,88 € 
3,00% 

 
17.000,00 € 

Κατηγορία (21) 15.021,40 € 
20,00% 

 
12.000,00 € 

 
 

48.361,70 € 10,00% 43.500,00 € 

2 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 
ΚΟΤΣΑΊ'ΛΙΔΗΣ 

ΣΥΜΕΩΝ – ΘΩΜΑΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ- 
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

  
Κατηγορία (6) 

 
15.813,42 € 

 
8,00% 

 
15.000,00 € 

Κατηγορία (8) 17.526,88 € 1,00% 17.300,00 € 
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Κατηγορία (21) 15.021,40 € 10,00% 13.500,00 € 

 48.361,70 € 5,00% 45.800,00 € 

 

 

 

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

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

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

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον 
κατωτέρω Πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές  
κατά σειρά μειοδοσίας.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

 

Σειρά 
κατατ. 

μειοδοτ
η 

Επωνυμία 
προσφέροντα  
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

Προεκτιμώμενη 
αμοιβή ανά 
κατηγορία 
μελέτης 

(€) 

Προσφερόμενη 
έκπτωση κατά 

ομάδα (σε 
ακέραιες 
μονάδες) 

Αριθμητικώς 
(%)  

Δαπάνη 
ομάδας μετά 
την έκπτωση 

σε Ευρώ 

1 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ - 
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – 
ΡΑΠΤΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
   

Κατηγορία (6)  15.813,42 € 
8,00% 

 
14.500,00 € 

Κατηγορία (8) 17.526,88 € 
3,00% 

 
17.000,00 € 

Κατηγορία (21) 15.021,40 € 
20,00% 

 
12.000,00 € 

 
 

48.361,70 € 10,00% 43.500,00 € 

2 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 
ΚΟΤΣΑΊ'ΛΙΔΗΣ 

ΣΥΜΕΩΝ – ΘΩΜΑΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ- 
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
   

  
Κατηγορία (6) 

 
15.813,42 € 

 
8,00% 

 
15.000,00 € 

Κατηγορία (8) 17.526,88 € 1,00% 17.300,00 € 

Κατηγορία (21) 15.021,40 € 10,00% 13.500,00 € 

 48.361,70 € 5,00% 45.800,00 € 
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Η Υπηρεσία καλεί με το αριθ. πρωτ. 28262/3942/03-03-2021  έγγραφό της, τον 
προσωρινό μειοδότη « ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΡΑΠΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  
» να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της παρούσας, σε εφαρμογή του 
άρθρου 103 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12.α. του άρθρου 43 
του Ν. 4605/2019, επικαιροποιημένα και σε ισχύ τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά 
στοιχεία, όπως δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ και απαιτούνται για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 καθώς και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
άρθρων 75 και 76 του Ν. 4412/2016, σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής. 
Στις 10 Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθε σε 
συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη « ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΡΑΠΤΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ» με το αριθ. πρωτ. 32352/3708/09-03-2021  έγγραφό του. 
 

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

 Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα 

 Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της 
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επ. Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης « Γεωτεχνική έρευνα  και  μελέτη 
& αρχιτεκτονική και στατική μελέτη για την αποκατάσταση του καθολικού  της Ι.Μ. 
Αγίου Ιωάννη Βέλλιανης Τ.Κ. Προδρόμου του Δήμου Σουλίου », στον οικονομικό 
φορέα «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - 
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΡΑΠΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ», ο οποίος είναι προσωρινός 
μειοδότης με ποσό προσφοράς 43.500,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 
10%.  
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού ως κατωτέρω.  

Ιωάννινα  10-03-2021 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΕΛΑ  

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΚΕΡΟΜΥΤΗ  ΑΓΝΗ 

 

 

ΜΠΑΣΙΟΥ  ΑΝΝΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/425/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
37505/649/19-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 του από 12-03-2021 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 επαρχιακής οδού και προσβάσεις σε παραγωγικές 
μονάδες περιοχής Δήμου Πωγωνίου», προϋπολογισμού 87.400,00 € 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) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

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

5. Την αριθμ. 3/143/28-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 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 υλοποίηση του υποέργου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού και 
προσβάσεις σε παραγωγικές μονάδες περιοχής Δήμου Πωγωνίου», προϋπολογισμού 87.400,00 
€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και 
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 9281/1037/26-01-2021 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. 1076/26-01-2021 
εισήγηση της υπηρεσίας. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 2572/12-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
591/16-03-2021 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 «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με προσφορά  61.997,80 
ευρώ και μέση τεκμαρτή έκπτωση δώδεκα τοις εκατό (12,00%). 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως 
και στη σχετική, αριθμ. 3/143/28-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τοποθετήθηκε 
ως εξής: «Έχουμε εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία μας για την εκτέλεση έργων με 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016. 
Εκτιμούμε ότι το συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε να είχε προγραμματισθεί, όμως συμφωνούμε 
λόγω της σοβαρότητας και του επείγοντος της εκτέλεσής του».  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 12-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, 
που διενεργήθηκε στις 18-02-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 
παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 14365/1633/11-02-2021 Πρόσκλησης και λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 3/143/28-01-2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής 
οδού και προσβάσεις σε παραγωγικές μονάδες περιοχής Δήμου Πωγωνίου», προϋπολογισμού 
87.400,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, 
και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην 
αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 
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διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
Α.Τ.Ε.» β) «Ζιώγος Γεώργιος & ΣΙΑ Ο.Ε.» και γ) «ΤΡΙΠΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.Β.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 αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς εκάστου 
υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης  

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

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι 
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας 
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με προσφορά € 61.997,80 χωρίς 
ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση δώδεκα τοις εκατό (12,00%). 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού και προσβάσεις σε 
παραγωγικές μονάδες περιοχής Δήμου Πωγωνίου», προϋπολογισμού 87.400,00 € 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 «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με προσφορά € 61.997,80 χωρίς 
ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 12,00% και 

 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
Α.Τ.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των  
€ 61.997,80 χωρίς ΦΠΑ 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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
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 επαρχιακής οδού και πρόσβασης σε 

παραγωγικές μονάδες Δήμου Πωγωνίου», προϋπολογισμού 87.400,00 € (με ΦΠΑ), με κριτήριο 

ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 

 Στα Ιωάννινα, στις  18 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 09:30  π.μ. (μισή ώρα πριν 

την ώρα αποσφράγισης οι υπογράφοντες: 

 

1. Αικατερίνη Καραγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., πρόεδρος  

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

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

 

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

α) την αριθ. 3/143/28-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΑΝΔ7Λ9-63Ε) 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 «Αποκατάσταση επαρχιακής 

οδού και πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες Δήμου Πωγωνίου», προϋπολογισμού 87.400,00 € 

(με αναθεώρηση και ΦΠΑ), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε 

και θεωρήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 9281/1037/26-01-2021 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Ηπείρου.  

και 

β) την με  αρ. πρωτ. 14365/1633/11-02-2021 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. 

14365/1633/11-02-2021 πρόσκληση και έλαβε καταφατική απάντηση, οπότε η Επιτροπή παρέλαβε τρεις 

(3) φακέλους προσφορών, οι οποίοι όπως διαπιστώθηκε από την Επιτροπή είχαν κατατεθεί στο πρωτόκολλο 

εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την αναγραφόμενη σε κάθε φάκελο ώρα και ημέρα άφιξης, για να τηρηθεί η 

υπόλοιπη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.  
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 Οι προσφορές που παραλήφθηκαν καταχωρίστηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1, και όλοι οι φάκελοι 

αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ  

Α/Α Αρ. πρωτ.  Επωνυμία προσφέροντα 

1 
 

22256/2571/18-02-2021 
 
Ζιώγος Γεώργιος & ΣΙΑ Ο.Ε. 

2 22257/2572/18-02-2021 ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 

3 22260/2573/18-02-2021 ΤΡΙΠΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 

 

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 14365/1633/11-02-2021 πρόσκληση κάθε φάκελος προσφοράς 

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

οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών και μονογράφηκαν τα δικαιολογητικά σε 

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

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

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

Ακολούθως, όλες οι προσφορές καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη 

μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ  

Α/Α Αρ. πρωτ.  Επωνυμία προσφέροντα 
Έκπτωση 

(%) 

1 22257/2572/18-02-2021 ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 10,00 

2 22256/2571/18-02-2021 Ζιώγος Γεώργιος & ΣΙΑ Ο.Ε. 9,00 

3 22260/2573/18-02-2021 ΤΡΙΠΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 6,00 

  

Ακολούθως, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 14365/1633/11-02-2021πρόσκληση της Δ/νσης Τεχν. Έργων 

Περιφέρειας Ηπείρου, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, η Επιτροπή κάλεσε τους 

προσφέροντες για υποβολή τυχόν βελτιωμένων προσφορών. Τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου 

διαπραγμάτευσης παρουσιάζονται στον πίνακα 3 που ακολουθεί:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ – β’ γύρος 

διαπραγμάτευσης 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντα 
Έκπτωση 

(%) 

1 ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 12,00 

 

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.  

14365/1633/11-02-2021 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. 
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 Aπό τον γενόμενο έλεγχο στα ΤΕΥΔ των προσφερόντων η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν 

ελλείψεις και ως εκ τούτου κατάρτισε τον κατωτέρω Πίνακα 4 με τις παραδεκτές προσφορές κατά σειρά 

μειοδοσίας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

  

Α/Α Αρ. πρωτ.  Επωνυμία προσφέροντα 
Έκπτωση 

(%) 

1 
 

22257/2572/18-02-2021 ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 12,00 

2 22256/2571/18-02-2021 Ζιώγος Γεώργιος & ΣΙΑ Ο.Ε. 9,00 

3 22260/2573/18-02-2021 ΤΡΙΠΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 6,00 

 

 

Ακολούθως η υπηρεσία κάλεσε με το αρ. πρωτ. 22330/2590/18-02-2021 έγγραφό της, τον προσωρινό 

μειοδότη «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.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  12 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθαμε σε 

συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν (αρ. πρωτ. 

ΔΤΕΠΗ 25591/2978/24-02-202     1 από τον προσωρινό μειοδότη «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.». 

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

 Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα 

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

καθώς και με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και της αρ. πρωτ. 186565/17605/21-01-

2021 Πρόσκλησης. 

 Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση υλοποίησης 

του έργου: ««Αποκατάσταση επαρχιακής οδού και πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες Δήμου 

Πωγωνίου»», προϋπολογισμού 87.400,00 € (με ΦΠΑ), στον οικονομικό φορέα «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 

Α.Τ.Ε.», με προσφορά  61.997,80 ευρώ και μέση τεκμαρτή έκπτωση δώδεκα τοις εκατό (12,00%).  

 

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

Ιωάννινα,  12  Μαρτίου 2021 
 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο πρόεδρος 

 

Τα μέλη 

 
 

Αικατερίνη Καραγιώτη 

 

Αμαλία Δόνου 

 
 

Άννα Μπάσιου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/426/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 του από 16-03-2021 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 παλαιού σχολείου Διλόφου (Α΄ φάση)», προϋπολογισμού € 570.000,00 με ΦΠΑ 
και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

5. Την αριθμ. 26/1764/16-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της 
Περιφέρειας Ηπείρου, και του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση 
παλαιού σχολείου Διλόφου (Α΄ φάση)», προϋπολογισμού € 570.000,00 με ΦΠΑ. Επίσης ορίστηκαν 
οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εγκρίθηκε η 
δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του ομώνυμου έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ03000002. 

6. Την αριθμ. 4/245/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 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 υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση παλαιού σχολείου Διλόφου (Α΄ φάση)», 
προϋπολογισμού € 570.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ομώνυμου έργου της ΣΑΕΠ 
030 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ03000002, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 
πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ/ 398669/45292/3403/2-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΡΨΒ4653Π4-9Δ8) 
απόφαση του Τμήματος Μελετών της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, 
Β. Ιονίου & Δυτ. Μακεδονίας, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, την αρ. πρωτ. 
183310/17306/21-12-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και βάσει της Προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου, και του Δήμου Ζαγορίου, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε 
με την αριθμ. 26/1764/16-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δεδομένης της 
κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που 
δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. 
πρωτ. 1987/09-02-2021 εισήγηση της υπηρεσίας. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 4211/18-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 634/18-03-
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 
«ΕΝΤΙ  ΡΑΦΤΗΣ», ο οποίος  προσέφερε την χαμηλότερη τιμή ήτοι 436.693,57 € μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%  (541.500,02 € με Φ.Π.Α.) και ποσοστό έκπτωσης 5%.  

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

Αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 16-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που 
διενεργήθηκε στις 16-03-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016, βάσει της αριθμ. πρωτ. 23225/2710/19-02-2021 πρόσκλησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 4/245/10-02-2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
Αποκατάσταση παλαιού σχολείου Διλόφου (Α΄ φάση)», προϋπολογισμού € 570.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος 
των πιστώσεων του ομώνυμου έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ03000002, 

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) ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ β) ΝΗΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
γ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ δ) ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗΣ και ε) ΟΚΤΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής 
τους στο διαγωνισμό και της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και 
διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους στον σχετικό 
πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς εκάστου 
υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.  
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Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού 
φορέα «ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗΣ» 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 «ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗΣ», με προσφορά 436.693,57 € μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%  (541.500,02 € με Φ.Π.Α.) και ποσοστό έκπτωσης 5%. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση παλαιού σχολείου Διλόφου (Α΄ φάση)», προϋπολογισμού € 
570.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ομώνυμου έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ03000002», στον οικονομικό φορέα «ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗΣ», με προσφορά 541.500,02 € με Φ.Π.Α. 
(436.693,57 € πλέον Φ.Π.Α. 24%) και ποσοστό έκπτωσης 5% και 

 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗΣ» και την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 541.500,02 € με 
Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με 
Κ.Α. 2020ΕΠ03000002 και τίτλο «Αποκατάσταση παλαιού σχολείου Διλόφου (Α΄ φάση)». 

 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 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  
 

 

 

Της Επιτροπής Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης (άρθρο 32, παρ 2γ του Ν.4412/2016) για την 

σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για το υποέργο: 

 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΛΟΦΟΥ ( Α΄ΦΑΣΗ )  » 
 

προϋπολογισμού 570.000,00 €. 

 

 

 

Στα Ιωάννινα, την   16-03-2020,  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. οι υπογράφοντες: 

 

α. Αμαλία Δόνου, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. στη Δ.Τ.Ε./Π.Η.,  Πρόεδρος 

β. Κων/νος Ζάννης , Τοπογράφος Μηχανικός Π. Ε. στη Δ.Τ.Ε./Π.Η.,  Τακτικό μέλος  

γ. Γεώργιος Σταύρου, Πολιτικός Μηχανικός  ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., Τακτικό μέλος 

σύμφωνα με την υπ΄αρ. 4/245/10-02-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου, συγκεντρωθήκαμε στο Γραφείο 343 της Περιφέρειας Ηπείρου, 
προκειμένου να διενεργήσουμε τη δημοπρασία. 

Ενώπιον της Επιτροπής, προσήλθαν και παραδώσαν τα απαιτούμενα από την διακήρυξη 
δικαιολογητικά συμμετοχής ,στην Γραμματεία της Υπηρεσίας, καθώς επίσης και οικονομική 
προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, οι εκπρόσωποι των οικονομικών φορέων :   

Επωνυμία Εργοληπτικής Επιχείρησης 
Αριθμός Κατάθεσης 

Προσφοράς 

ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 

ΝΗΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 2 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 3 

ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗΣ 4 

ΟΚΤΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

5 
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Μετά το πέρας που τάχθηκε από την διακήρυξη της δημοπρασίας ως χρόνος λήξεως επίδοσης 
προσφορών χωρίς να εμφανισθεί άλλος ενδιαφερόμενος ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της 
παραλαβής προσφορών.  

Εν συνεχεία η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε ανοικτή διαδικασία, άνοιξε τις προσφορές,  
κατέγραψε στο Πρακτικό τα υποβληθέντα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία  
μονόγραψε. 

Στη συνέχεια αποσφραγίσθηκαν οι οικονομικές προσφορές, μονογράφτηκαν από τον 
Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώθηκαν τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε 
διαγωνιζόμενο. Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν, μετά από λογιστικό έλεγχο 
και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις στον Πίνακα (Ι) κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας 
από τη μικρότερη προσφορά).  

ΠΙΝΑΚΑΣ (Ι) 

 

α/α 

KATATAΞΗ 

ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ 

ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

Αμοιβή 

Αναδόχου 

χωρίς 

Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 

24% 

Ποσοστό 

Έκπτωσης. 

1 ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 455.080,65 109.219,35 1% 

2 ΝΗΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 450.483,86 108.116,13 2% 

3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  445.887,10 107.012,90 3% 

4 ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗΣ 441.290,32 105.909,70 4% 

5 ΟΚΤΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

450.483,86 108.116,13 2% 

 

 

Στη συνέχεια κλήθηκε ξεχωριστά ο ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗΣ, ο οποίος είχε προσκομήσει προσφορά  με 
την μεγαλύτερη έκπτωση ( 4% ), και του ζητήθηκε η χορήγηση έκπτωσης επί της αρχικής 
προσφοράς του ( νέα βελτιωμένη προσφορά ). Η ανωτέρω προσφορά παρελήφθη από την 
Επιτροπή διαγωνισμού εμπρόθεσμα την 09-03-2021 

 Η Επιτροπή κατέγραψε την προσφερθείσα βελτιωμένη έκπτωση  του Β΄ κύκλου 
διαπραγμάτευσης η οποία είναι η εξής ΠΙΝΑΚΑΣ (ΙΙ) :  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ (ΙΙ) 

 

α/α 

KATATAΞΗ 

ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ 

ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

Αμοιβή 

Αναδόχου 

χωρίς 

Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 24% Ποσοστό 

Έκπτωσης. 

1 ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗΣ 436.693,57 104.806,45 5% 
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Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία,   η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε 
κλειστή συνεδρίαση στις 16-03-2021 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, έλεγξε τα δικαιολογητικά 
που προσκομίσθηκαν από τον ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗ και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους.  

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή 

 

Εισηγείται 

την ανάδειξη ως αναδόχου του διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου : 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΛΟΦΟΥ ( Α΄ΦΑΣΗ )», τον οικονομικό 
φορέα, ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗ, ο οποίος  προσέφερε την χαμηλότερη τιμή ήτοι 436.693,57 € μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ( 541.500,02 € με Φ.Π.Α.). 
 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε πέντε (5) αντίγραφα. 

 
Ιωάννινα,  16 Μαρτίου  2021. 

 
Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

ΑΜΑΛΙΑ ΔΟΝΟΥ 
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. 

 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΝΝΗΣ 
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. 

 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 
Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/427/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
37505/649/19-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 του από 18-03-2021 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 τοποθέτηση πλέγματος και αγκυρίων για την προστασία οδού 
περιοχής Πραμάντων» προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 4/243/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 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 υλοποίηση του υποέργου «Άμεση τοποθέτηση πλέγματος και 
αγκυρίων για την προστασία οδού περιοχής Πραμάντων», προϋπολογισμού 100.000,00 € με 
Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και 
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 13854/1538/08-02-2021 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. 1916/08-02-2021 
εισήγηση της υπηρεσίας. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 4116/18-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
635/18-03-2021 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 «ΑΛΕΞΗ Ρ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Ι.Κ.Ε», με προσφορά 
εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα πέντε  λεπτά 74.193,55 € 
(χωρίς Φ.Π.Α.)» και ποσοστό έκπτωσης 8,00%. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως 
και στη σχετική αριθμ. 4/243/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τοποθετήθηκε 
ως εξής: «Έχουμε εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία μας για την εκτέλεση έργων με 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016. 
Εκτιμούμε ότι το συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε να είχε προγραμματισθεί, όμως συμφωνούμε 
λόγω της σοβαρότητας και του επείγοντος της εκτέλεσής του».  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 18-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, 
που διενεργήθηκε στις 11-03-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 
παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 21456/2457/02-03-2021 Πρόσκλησης και λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 4/243/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση τοποθέτηση 
πλέγματος και αγκυρίων για την προστασία οδού περιοχής Πραμάντων», προϋπολογισμού 
100.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, 
και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην 
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αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 
διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΑΛΕΞΗ Ρ. 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» β) «ΤΕΚΑΤ Ο.Ε.» και γ) «Γ.Ν. & ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. (δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ)» 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 
«ΑΛΕΞΗ Ρ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.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 «ΑΛΕΞΗ Ρ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», με προσφορά εβδομήντα 
τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 74.193,55 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 
και ποσοστό έκπτωσης 8,00 %. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση τοποθέτηση πλέγματος και αγκυρίων για την προστασία 
οδού περιοχής Πραμάντων», προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α., 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 
«ΑΛΕΞΗ Ρ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», με προσφορά 74.193,55 € χωρίς Φ.Π.Α. και ποσοστό 
έκπτωσης 8,00 % και 

 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΑΛΕΞΗ Ρ. 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στο ποσό των 74.193,55 € χωρίς ΦΠΑ 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. ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  
 

     Διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τη 

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

υλοποίησης του υποέργου: : «Άμεση τοποθέτηση πλέγματος και αγκυρίων για την 

προστασία οδού περιοχής Πραμάντων» του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001 με τίτλο « Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 

δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου » προϋπολογισμού 100.000,00 € (με ΦΠΑ) με κριτήριο 

ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. 

      Στα Ιωάννινα, στις  11 Μαρτίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30  π.μ. (μισή ώρα 

πριν την ώρα αποσφράγισης) οι υπογράφοντες: 

1. Αλεξίου Καλλιόπη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.Η, Πρόεδρος  
2.  Ζαννης  Κων/νος,  Τοπογράφος Μηχανικός  ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.ΕΗ., Τακτικό 

Μέλος  
3. Δονου Αμαλία, Αρχιτεκτων  Μηχανικός  ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.ΕΗ., Τακτικό Μέλος  

 

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

το από 9-3-2021 πρακτικό κλήρωσης της Δ/νσης Τ.Ε/ΠΗ  έχοντας υπ’ όψη:  

α) την αριθ.  4/243/10-2-2021 (ΑΔΑ: 6ΗΒΠ7Λ9-Ω1Ζ) 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, για την εκτέλεση του υποέργου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

της Περιφέρειας Ηπείρου « Άμεση τοποθέτηση πλέγματος και αγκυρίων για την 

προστασία οδού περιοχής Πραμάντων» προϋπολογισμού 100.000,00 € (με 

Φ.Π.Α.),σύμφωνα με την μελέτη του έργου που εγκρίθηκε  με την αρ. πρωτ. 

13854/1583/8-2-2021 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ηπείρου».  

β) την με  αρ. πρωτ. 21456/2457/2-3-2021 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 

με την διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/16 της Δ.Τ.Ε.Π.Η., με την οποία 

προσκλήθηκαν τρεις (3) οικονομικοί φορείς.  

    συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε στη διεξαγωγή της διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μετά την επέλευση της ώρας 10:00, η 

πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της παραλαβής, όπου και δεν παρουσιάστηκε κανείς 

ενδιαφερόμενος. Ακολούθως η πρόεδρος της επιτροπής επικοινώνησε με την Γραμματεία 
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της Υπηρεσίας από την οποία της παρεδόθησαν τρεις -3- φάκελοι προσφορών. Οι 

προσφορές που παραλήφθηκαν  κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας την 11-3-

2011 και ώρα 9,30 πμ  ήτοι πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής και συνεπώς είναι 

εμπρόθεσμες.  

         Ακολούθως όλοι οι φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή και 

καταχωρήθηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1, 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

Α/Α Αρ. πρωτοκόλλου Επωνυμία προσφέροντα 

1 33740/3858/11-3-2021 ΑΛΕΞΗ Ρ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Ι.Κ.Ε 

2 33746/3862/11-3-2021 ΤΕΚΑΤ  Ο.Ε  

3 33748/3863/11-3-2021 Γ.Ν.& Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. (δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ) 

 

Σύμφωνα με την πρωτ. 21456/2457/2-3-2021  οικεία πρόσκληση, κάθε φάκελος 

προσφοράς (προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, 

φάκελο δικαιολογητικών και φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι 

δικαιολογητικών και μονογράφηκαν τα δικαιολογητικά από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε σε δημόσια συνεδρίαση τις 

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

κάθε συμμετέχοντα. Ακολούθησε έλεγχος της αριθμητικής και ολόγραφης αναγραφής 

των ενιαίων ποσοστών έκπτωσης , συμπληρωθήκαν με κόκκινο μελάνι και όλες οι 

προσφορές καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, (Πίνακας 2 ).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

                              ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ   

Α/Α Επωνυμία προσφέροντα 
Έκπτωση 

(%) 

1 ΑΛΕΞΗ Ρ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Ι.Κ.Ε 8% 

2 Γ.Ν.& Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. (δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ) 7% 

3 ΤΕΚΑΤ  Ο.Ε 5% 

 

  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. 21456/2457/2-3-2021  πρόσκληση της Δ/νσης Τεχν. 

Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση ο φάκελος 

δικαιολογητικών συμμετοχής  πρέπει να περιέχει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 

4412/2016. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε η ορθή 

συμπλήρωσή τους. Ακολούθως η επιτροπή επικοινώνησε με τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς για τυχόν επίδοση βελτιωμένης προσφοράς, όπου και απάντησαν 

ότι εμμένουν στην αρχική τους προσφορά.  
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      Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε την συνέχιση της 

συνεδρίασης άμεσα, μετά την υποβολή από τον πρώτο μειοδότη, ο οποίος κλήθηκε προς 

τούτο με την με αρ πρωτ 33740/3858/11-3-2021 έγγραφο της ΔΤΕ/ΠΗ, των 

επικαιροποιημένων και σε ισχύ δικαιολογητικών που απαιτούνται ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 και των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 & 77 του Ν. 4412/2016.  

Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία, οπότε και στην κατοχή της 

Επιτροπής Διαγωνισμού περιήλθαν τα επικαιροποιημένα και σε ισχύ δικαιολογητικά του 

πρώτου μειοδότη, τα οποία υποβλήθηκαν την  17-3-2021 - αριθ. πρωτ. 36101/4116 - η 

Επιτροπή Διαγωνισμού, συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση στις 18-3-2021 ημέρα Πέμπτη 

και ώρα 10:00 και αφού διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά είναι νόμιμα και εμπρόθεσμα 

και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και της αρ. πρωτ. 

21456/2457/2-3-2021  οικείας Πρόσκλησης , κατέγραψε τις προσφορές των 

διαγωνιζομένων που κρίθηκαν παραδεκτές κατά σειρά μειοδοσίας στον  κατωτέρω 

πίνακα 3. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 

χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Έκπτωση 
% 

1ος ΑΛΕΞΗ Ρ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Ι.Κ.Ε 74.193,55 € 8,00% 

2ος Γ.Ν.& Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. (δ.τ 
ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ) 

75.000,00 € 7,00% 

3ος ΤΕΚΑΤ  Ο.Ε 76.612,90 € 5,00% 

 

       Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της 

σύμβασης του υποέργου: « Άμεση τοποθέτηση πλέγματος και αγκυρίων για την 

προστασία οδού περιοχής Πραμάντων» προϋπολογισμού 100.000,00 € (με Φ.Π.Α.), στον 

οικονομικό φορέα «ΑΛΕΞΗ Ρ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Ι.Κ.Ε» που προσέφερε την 

μεγαλύτερη έκπτωση, με προσφορά εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα τρία  

ευρώ και πενήντα πέντε  λεπτά « 74.193,55 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.)» και ποσοστό έκπτωσης 

8,00 %  

που αναλύεται ως εξής: 

Κόστος  εργασιών :             54.669,16 € 
ΓΕ& ΟΕ  18%:                         9.840,45 € 
Σύνολο :                                 64.509,61 € 
Απρόβλεπτα 15%                   9.676,44 € 
Σύνολο :                                 74.186,05 € 
Αναθεώρηση                                 7,50 € 
Σύνολο δαπάνης έργου:     74.193,55 € 
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 Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την 

Επιτροπή ως κατωτέρω. 

Ιωάννινα,  18  Μαρτίου 2021 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η  πρόεδρος 

 

Τα μέλη 

 

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΛΕΞΙΟΥ 

 

         

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΝΝΗΣ  

 

 

ΑΜΑΛΙΑ ΔΟΝΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/429/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού με την κατασκευή συρματοκιβωτίων στην 
περιοχή Σταυρολιμένας Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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. 3869/17-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 626/17-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 36289/4131/17-03-2021 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 74.400.00 € με 
Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  
2018ΕΠ53000001 και με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει, 
εισηγείται την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το Υποέργο 
«Αποκατάσταση οδού με την κατασκευή συρματοκιβωτίων στην περιοχή Σταυρολιμένας 
Θεσπρωτίας». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

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 οδού με την 
κατασκευή συρματοκιβωτίων στην περιοχή Σταυρολιμένας Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 
74.400,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, 
θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 36289/4131/17-03-2021 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 με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της 
κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο 
χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 3869/17-03-2021 εισήγηση της υπηρεσίας, ως εξής: 

 «…Έχοντας υπόψη: 

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

2014/25/ΕΕ), άρθρο 32.  

 Την υπ’ αριθ. 36289/4131 από 17-03-2021  απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού 74.400,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.  2018ΕΠ53000001 

και με τίτλο:  «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 

Ηπείρου» (Υποέργο : «Αποκατάσταση οδού με την κατασκευή συρματοκιβωτίων στην περιοχή Σταυρολιμένας  

Θεσπρωτίας»). 

 Τα από    17-03-2021   συμβατικά τεύχη  του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την 

Υπηρεσία μας, με την υπ’ αριθ.  36289/4131/17-03-2021 απόφαση. 
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Και Επειδή  

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο 

χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει προσφυγή στην διαδικασία 

με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται για την :   

 Αποκατάσταση  κατολίσθησης τμήματος της οδού πρόσβασης προς τον Σταυρολιμένα του Δήμου 

Ηγουμενίτσας, την αντιστήριξη πρανών ανάντι και κατάντι με την κατασκευή συρματοκιβωτίων, προκειμένου 

να αποκατασταθεί η ομαλή και ασφαλής πρόσβαση προς την περιοχή.  

 Οι εργασίες κρίνονται άμεσες και απαραίτητες  εν’ όψει της θερινής περιόδου, αφού πρόκειται για οδό με 

αυξημένη κυκλοφορία  επισκεπτών.  

Εισηγούμαστε  

1. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, 

παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το έργο : «Αποκατάσταση   οδού με την κατασκευή συρματοκιβωτίων στην περιοχή 

Σταυρολιμένας  Θεσπρωτίας». 

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

 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. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/430/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 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 συλλογή στοιχείων για την ωρίμανση της μελέτης της οδού 
Ιωάννινα Καλπάκι (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΡΨΔ7Λ9-Μ6Μ



-86- 
 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 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. 4285/19-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 658/19-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ.35662/1370/16-03-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 74.400.00 € με Φ.Π.Α., σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΜΠ 930 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΜΠ93000012 και 
τίτλο «Υπηρεσίες ωρίμανσης & τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου Ιόνια 
Οδός – Κακαβιά», και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει, εισηγείται την προσφυγή 
στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το 
άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το Υποέργο «Άμεση συλλογή στοιχείων για την 
ωρίμανση της μελέτης της οδού Ιωάννινα Καλπάκι (παροχή υπηρεσιών)». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση 
συλλογή στοιχείων για την ωρίμανση της μελέτης της οδού Ιωάννινα Καλπάκι (παροχή 
υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 35833/4079/19-03-2021 
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 ΣΑΜΠ 930 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΜΠ93000012 και τίτλο «Υπηρεσίες ωρίμανσης & τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση 
του έργου Ιόνια Οδός – Κακαβιά» 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. 4285/19-03-2021 εισήγηση της υπηρεσίας, ως 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. Απαιτείται άμεσα η συλλογή στοιχείων για την επικαιροποίηση – ωρίμανση της μελέτης της οδού Ιωάννινα – 

Καλπάκι προκειμένου να βελτιωθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της (κλίσεις, επικλίσεις, δημιουργία νέων 

κόμβων, άνω και κάτω διαβάσεων κλπ)  που να ανταποκρίνονται στους αυξημένους πλέον φόρτους 

κυκλοφορίας ( αριθμός μετακινούμενων οχημάτων- επιβατικών και εμπορικών- υψηλότερες ταχύτητες), ώστε 

η διέλευση των παραπάνω να γίνεται με ασφάλεια.  Η εν λόγω επικαιροποίηση της μελέτης θα πρέπει να γίνει 

άμεσα, προκειμένου το έργο να ενταχθεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα έργων οδικής ασφαλείας.   
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3. Με την αρίθμ. πρωτ. : 35662/1370/16-03-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου  εγκρίθηκε πίστωση 

ποσού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., προκειμένου να συγκεντρωθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία, ώστε 

να συνταχθεί οριστική μελέτη οδοποιίας για το συγκεκριμένο τμήμα της οδού Ιωάννινα – Καλπάκι. 

4. Επίσης, το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα συμβατικά τεύχη αυτής 

εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ.: 35833/4079/16-03-2021 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η.          

εισηγούμαστε 

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 συλλογή στοιχείων για την ωρίμανση 

της μελέτης της οδού Ιωάννινα Καλπάκι (παροχή υπηρεσιών) » του έργου :  « Υπηρεσίες ωρίμανσης & τεχνικής 

υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου Ιόνια Οδός – Κακαβιά », της ΣΑΜΠ 930 Ηπείρου με Κ.Α. 

2020ΜΠ93000012   προϋπολογισμού 74.400,00 €…». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Έχουμε εκφράσει 
επανειλημμένα τη διαφωνία μας για την εκτέλεση έργων και υλοποίηση υπηρεσιών με προσφυγή 
στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016. Για το 
συγκεκριμένο, διαφωνούμε λόγω της συνολικής μας τοποθέτησης για το θέμα της ολοκλήρωσης 
της Ιόνιας Οδού. Ειδικά το τμήμα Ιωάννινα – Κακαβιά, θα πρέπει να μελετηθεί και κατασκευασθεί 
από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, σαν 4ιχνος αυτοκινητόδρομος ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών.». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/431/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση στηθαίων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», αναδόχου 
«ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ Α.Τ.Τ.Ε. & Ε.Ε.» με δ.τ. «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.», μέχρι την 31-05-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για το 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3117/09-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
565/09-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«…. 5.Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του  Περιφερειάρχη και του αναδόχου  υπογράφτηκε την 2-10-2019  

για  ποσό 118.587,23 € με Φ.Π.Α. 6. Προθεσμίες: Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου ήταν η 2-

04-2020. Με την υπ’ αριθ. 7/398/13-03-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 

χορηγήθηκε Παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι την 30-06-2020. Με την υπ’ 

αριθ. 15/852/19-06-2020 απόφαση  της   Οικονομικής  Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε Παράταση 

της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι την 31-08-2020. Με την υπ’ αριθ. 21/1329/14-08-2020 

απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε Παράταση της προθεσμίας περαίωσης 

των εργασιών του έργου μέχρι την 30-11-2020. Με την υπ’ αριθ. 30/1976/19-11-2020 απόφαση της Οικονομικής   

Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε Παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου 

μέχρι την 31-03-2020. 7. Πληρωμές Μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει πληρωμές.8. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 

Μέχρι σήμερα έχει συνταχθεί πλην όμως δεν έχει εγκριθεί ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας. 9. Εργασίες που έχουν 

εκτελεστεί μέχρι σήμερα Μέχρι σήμερα έχει γίνει η υπόδειξη των θέσεων εργασίας, έχει εκπονηθεί η μελέτη 

εφαρμογής και έχει εκτελεσθεί το 30% του συνόλου των εργασιών. Β. ΕΙΔΙΚΑ 1. Λόγοι που επικαλείται ο 

ανάδοχος Ο ανάδοχος στην από 26-02-2021 αίτηση παράτασής του ζητά παράταση της προθεσμίας περάτωσης 

του έργου έως 31-05-2021 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού για την ολοκλήρωση των εργασιών,  την έγκριση 

του 1ου Α.Π.Ε καθώς και την διεκπεραίωση  των υπόλοιπων εγγράφων για το κλείσιμο του φακέλου του  έργου.2. 

Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας Η υπηρεσία μας κρίνει εύλογο το αίτημα της αναδόχου εταιρείας καθώς 

σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο ΕΛΟΤ  ΕΝ 1317-2 για τη τοποθέτηση νέου τύπου στηθαίων ασφαλείας έπρεπε 

να εκπονηθεί μελέτη εφαρμογής (τοπικές μελέτες ασφάλισης από αρμόδιο μελετητή),  επίσης από την 1η  Μαΐου  

έως 31 Οκτωβρίου ήταν σε ισχύ η αντιπυρική περίοδος κατά την οποία δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών με 

μεταλλικό κόφτη στην ύπαιθρο (εγκυμονούν κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς) και κατόπιν λόγω των αντίξοων 

συνθηκών του χειμώνα και της πανδημίας και εισηγείται την έγκριση παράτασης  της προθεσμίας περαίωσης του 

έργου λόγω μέχρι 31-5-2021 με αναθεώρηση. .Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν 

οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου προτείνουμε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του 

έργου μέχρι τις 31-05-2021, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα 

πλαίσια της υφιστάμενης εργολαβίας. ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του 

έργου του θέματος μέχρι τις 31-05-2021. ….». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στηθαίων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», αναδόχου 
«ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ Α.Τ.Τ.Ε. & Ε.Ε.» με δ.τ. «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.», μέχρι την 31-05-2021, 
με δικαίωμα αναθεώρησης. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/432/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Νέας Γέφυρας στη θέση Μεσογέφυρα στον Αώο 
Ποταμό, σύνδεση Μέρτζιανης με Μολυβδοσκέπαστη» αναδόχου Ντάφλη Γεωργίου, μέχρι 
την 30-12-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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 για το 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3113/09-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
567/09-03-2021 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 προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει την 21-4-2021. 

Οι λόγοι για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου είναι οι παρακάτω: 1) Οι δυσχέρειες που προέκυψαν 

λόγω της επιδημίας του κορονοϊού και των δραστικών περιοριστικών κυβερνητικών μέτρων που ελήφθησαν 

για την ανάσχεση της εξάπλωσής του. 2)Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (χαμηλές θερμοκρασίες) που 

επικράτησαν στην περιοχή τους χειμερινούς μήνες καθώς και οι έντονες βροχοπτώσεις δεν επέτρεψαν την 

εκτέλεση εργασιών για κάποιους μήνες. Ο ανάδοχος, με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, ζητά τη χορήγηση 

παράτασης περαίωσης των εργασιών μέχρι την 30-12-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης. Επομένως, 

εισηγούμαστε τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, η οποία λήγει στις 21-4-2021 

μέχρι τις  30-12-2021, 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 30-12-
2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΡΨΔ7Λ9-Μ6Μ



-93- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/433/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση χώρου στάθμευσης οχημάτων και περίφραξης αρχαιολογικού 
χώρου της Δωδώνης», αναδόχου «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. ΜΠΙΜΠΟΣ», μέχρι την 30-05-2021 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 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 Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3958/16-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 612/17-03-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

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

υπογράφτηκε την 08/04/2019 για ποσό 106.835,93 € με Φ.Π.Α. 6. Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών 

έληγε την 08-07-2020 δηλαδή σε δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Με την υπ’ αριθμ. 

13/706/22-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε παράταση 

προθεσμίας μέχρι 08-10-2020, με την υπ’ αριθμ. 24/1579/24-09-2020 απόφαση μέχρι 31-01-2021 και με την 

υπ’ αριθμ. 2/89/20-01-2021 απόφαση μέχρι 31-03-2021. 8. Αντικείμενο εκτελεσμένο: Μέχρι σήμερα έχουν 

ολοκληρωθεί οι χωματουργικές εργασίες, τα υπόγεια δίκτυα, η κατασκευή του τοίχου περίφραξης και η 

τοποθέτηση των κρασπέδων. Β. ΕΙΔΙΚΑ 1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος Η ανάδοχος στην από 24-02-

2021 αίτησή του αναφέρει ότι το προσωπικό του έχει τεθεί σε αναστολή λειτουργίας για τους μήνες Ιανουάριο 

και Φεβρουάριο, κατά συνέπεια δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσει τις εργασίες που υπολείπονται εγκαίρως. 

Για τους παραπάνω λόγους ζητά την χορήγηση παράτασης μέχρι 30-05-2021 για την ολοκλήρωση του 

έργου.2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που 

αναφέρονται στην αίτησή του και εισηγείται την έγκριση παράτασης  της προθεσμίας περαίωσης του έργου 

μέχρι 30-05-2021. Για τη χορήγηση της παράτασης έχει δοθεί η σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ με το υπ’ αριθμ. 

646/10-03-2021 έγγραφό της.  

 Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, 

προτείνουμε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-05-2021 με 

αναθεώρηση, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της 

υφιστάμενης εργολαβίας...…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Επέκταση χώρου στάθμευσης οχημάτων και περίφραξης αρχαιολογικού χώρου της 
Δωδώνης», αναδόχου «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. ΜΠΙΜΠΟΣ», μέχρι την 30-05-2021, με δικαίωμα 
αναθεώρησης, σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 646/10-03-2021 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. Ορθώς δόθηκαν παρατάσεις 
έργων στην περίοδο του lock down αλλά εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την επιδημία του νέου 
κορονωϊού ως αιτίαση για νέες και είναι ανεπίτρεπτο». 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/434/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Λίππα - 
Κάτω Λίππα» αναδόχου Δημητρίου Τσομπίκου Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-08-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3538/18-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
638/18-03-2021 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 24-03-2021.7. Με την από 05-03-2021 αίτησή του, 

ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την  30-08-2021 για 

τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου 

μέχρι την 30-08-2021, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16. Και επειδή   Ο χρόνος παράτασης έως την 30-08-

2021 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας, το οποίο δεν 

κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί, λόγω των  καιρικών συνθηκών κατά την διάρκεια του χειμώνα, αλλά και 

των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας. Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 35,00% των εργασιών του έργου 

και απαιτείται επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση των υπολειπομένων εργασιών ν, καθώς και την σύνταξη 

Α.Π.Ε. και το κλείσιμο του φακέλου της εργολαβίας.  Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της 

προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο λήγει  την 24-03-2021 μέχρι την 30-08-2021, και χωρίς άλλη 

απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου....…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Λίππα - Κάτω Λίππα» αναδόχου 
Δημητρίου Τσομπίκου Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-08-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/435/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση σύνδεσης διακλάδωσης δρόμου Ζωτικό – 
Μπεστιά με Κάτω Ζωτικό» αναδόχου «Δημήτριος Φάης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-10-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 835/18-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 639/18-03-2021 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 03-11-2020 για ποσό 55.397,63€ χωρίς το Φ.Π.Α. 7. Η 

συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε τέσσερις (04) μήνες με λήξη την 03-03-2021. 8. Με 

την από  22-01-2021  αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του 

έργου, μέχρι την 30-10-2021 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 9. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης 

προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-10-2021, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και το 

κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16. Και επειδή   Ο 

χρόνος παράτασης έως την 30-10-2021 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου 

της εργολαβίας, το οποίο δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί. Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 60,00% των 

εργασιών του έργου και απαιτείται επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση των υπολειπομένων εργασιών, καθώς 

και την σύνταξη Α.Π.Ε. και το κλείσιμο του φακέλου της εργολαβίας.  Απομένουν εργασίες διάστρωσης, 

στρώσης οδοποιίας και χωματουργικές εργασίες σύνδεσης με την Επαρχιακή οδό, κρίνεται απαραίτητη η 

παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες του εν λόγω έργου αλλά 

και της νέας οδού όπου συμβαδίζει ο συγκεκριμένος δρόμος. Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης 

της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο έληξε την 03-03-2021 μέχρι την  30-10-2021, και χωρίς άλλη 

απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση σύνδεσης διακλάδωσης δρόμου Ζωτικό – Μπεστιά με 
Κάτω Ζωτικό» αναδόχου «Δημήτριος Φάης Ε.Δ.Ε.», 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 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/436/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 
Περιφέρειας Ηπείρου «Επανατοποθέτηση – κατασκευή γέφυρας σύνδεσης Μικρής Γότιστας – 
Σιούτσου με Ε.Ο. Ιωαννίνων –Τρικάλων στον Άραχθο ποταμό», αναδόχου Ανδρέα Π. Σερβετά 
Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-11-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3745/18-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 640/18-03-
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  16-10-2019 για ποσό   259.588,58€ χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης 

του έργου ορίστηκε σε δέκα οκτώ (18) μήνες με λήξη την 16-04-2021.7. Με την από  09-03-2021 αίτησή του, 

ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την  30-11-2021 για 

τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8.  Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου 

μέχρι την 30-11-2021, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16. Και επειδή Ο χρόνος παράτασης έως την  30-11-

2021 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας το οποίο δεν 

κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί αφού οι εργασίες κατασκευής της γέφυρας γίνονται στην κοίτη του ποταμού, 

κάτι που δεν ήταν εφικτό κατά την διάρκεια του χειμώνα, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, αλλά και 

λόγω του συγκεκριμένου ποταμού, όπου απορρέουν τα νερά του φράγματος.  Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί 

εργασίες διαμόρφωσης πρόσβασης και διαμόρφωσης χώρου εργασίας στο εξωτερικό της κοίτης σε ποσοστό  

το 15,00% των συμβατικών εργασιών του έργου του θέματος. Απαιτείται επιπλέον χρόνος για την δημιουργία 

έργων υποδομής για την κατασκευή της γέφυρας, αφού κρίθηκαν απαραίτητα από την παρατήρηση της ροής 

του νερού και των συνθηκών ανάπτυξης εργοταξίου.   Επιπλέον απαιτείται επιπλέον χρόνος για την σύνταξη 

ΑΠΕ και  τις διαδικασίες κλεισίματος του φακέλου της εργολαβίας.  

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο λήγει  την  16-

04-2021  μέχρι την  30-11-2021, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του 

έργου …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Επανατοποθέτηση – κατασκευή γέφυρας σύνδεσης Μικρής Γότιστας – Σιούτσου με Ε.Ο. 
Ιωαννίνων –Τρικάλων στον Άραχθο ποταμό», αναδόχου Ανδρέα Π. Σερβετά Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-11-
2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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: ΨΡΨΔ7Λ9-Μ6Μ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/437/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας Επαρχιακής οδού από Αγία Παρασκευή 
προς Φούρκα μέχρι όρια νομού» αναδόχου «ΑΚΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μ.ΙΚΕ», μέχρι την 13-10-
2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3950/18-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 641/18-03-
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  13-10-2020   για ποσό   99.000,00€ χωρίς το Φ.Π.Α.6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης 

του έργου ορίστηκε σε  εκατόν ογδόντα  (180) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της σύμβασης και 

λήγει στις  11-04-2021.7. Με την από  12-03-2021 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης 

περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 13-10-2021  για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8. 

Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 13-10-2021, για εκτέλεση των 

υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 

του Ν. 4412/16.  Και επειδή Ο χρόνος παράτασης έως την 13-10-2021 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση 

του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας, το οποίο δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί, αφού πρόκειται 

για εργασίες που γίνονται στον αυχένα μεταξύ Φούρκας και Σαμαρίνας, όπου έως και σήμερα υπάρχουν ακόμη 

χιόνια και μεγάλη ποσότητα επιφανειακών και υπογείων  νερών. Επίσης ο περιορισμός λόγω της πανδημίας 

κάνει δύσκολη την εύρεση και την μετάβαση εργατοτεχνικού προσωπικού στο συγκεκριμένο έργο. Έως 

σήμερα έχει υλοποιηθεί το  40,00% των εργασιών του έργου και απαιτείται επιπλέον χρόνος για την 

ολοκλήρωση των υπολειπομένων εργασιών. και το κλείσιμο του φακέλου της εργολαβίας. 

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο λήγει  την     

11-04-2021 μέχρι την  13-10-2021, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του 

έργου. …». 

6. Ότι 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 βατότητας Επαρχιακής οδού από Αγία Παρασκευή προς Φούρκα μέχρι 
όρια νομού» αναδόχου «ΑΚΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μ.ΙΚΕ», μέχρι την 13-10-2021, 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 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/438/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση οδικού ηλεκτροφωτισμού με 
το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, δύο (2) παροχών επί της 2ης επαρχιακής οδού Ιωαννίνων – 
Πραμάντων στην Κατσικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3725/09-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 566/09-03-2021 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)» 

 Τις με αρ. πρωτ. 1838/26-2-2021 και 1837/26-2-2021 προσφορές της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την σύνδεση οδικού 

ηλεκτροφωτισμού με το δίκτυο αρμοδιότητάς της συνολικού κόστους 586,42 € συμπεριλαμβανόμενου 

ΦΠΑ 24% (293,21 € με ΦΠΑ για την καθεμία). 

 Την αρ. πρωτ. 31699/1202/8-3-2021 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 586,42 € με ΦΠΑ από 

την πίστωση ΣΑΕΠ 530 με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο Υποέργου «Σύνδεση με  ΔΕΔΔΗΕ δύο (2) 

παροχών επί της 2ης Επαρχιακής Οδού Ιωαννίνων-Πραμάντων στην Κατσικά» για την εκτέλεση του 

ανωτέρω έργου 

Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης ύψους 586,42 € με ΦΠΑ 24% για την σύνδεση με το δίκτυο αρμοδιότητας 

ΔΕΔΔΗΕ στα πλαίσια κατασκευής του έργου του θέματος:  ….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 586,42 με ΦΠΑ 24%, για την πληρωμή δαπάνης της 
ΔΕΔΔΗΕ για την σύνδεση οδικού ηλεκτροφωτισμού δύο (2) παροχών επί της 2ης επαρχιακής 
οδού Ιωαννίνων – Πραμάντων στην Κατσικά και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση 
αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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: ΨΡΨΔ7Λ9-Μ6Μ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/439/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός οδού από καταπτώσεις στην περιοχή Αμπελάκια πηγών Αώου μετά τις 
τελευταίες πλημμύρες (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
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. 3615/12-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 584/12-03-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη: 

1.  Σαν αποτέλεσμα των τελευταίων και συνεχών καταιγίδων ήταν η εκδήλωση καταπτώσεων και στην περιοχή 

των Αμπελακίων πηγών Αώου με αποτέλεσμα οι οδοί πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής να 

είναι αδύνατη και πολύ επικίνδυνη. Απαιτείται λοιπόν άμεσα ο καθαρισμός των οδών, αλλά και του 

παρακείμενου  ρέματος στην περιοχή από τα φερτά υλικά που εμποδίζουν την ομαλή απομάκρυνση των νερών, 

με αποτέλεσμα να εκδηλώνονται πλημμυρικά φαινόμενα σε παρακείμενες ιδιοκτησίες.     

2.Την  με  αριθμ. : 31389/1195/08-03-2021 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 σκυροδέματος για τις ανάγκες οδικού δικτύου Περιφέρειας 

Ηπείρου» 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Καθαρισμός οδού από 

καταπτώσεις στην περιοχή Αμπελάκια πηγών Αώου μετά τις τελευταίες πλημμύρες (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 «Καθαρισμός οδού από καταπτώσεις στην 
περιοχή Αμπελάκια πηγών Αώου μετά τις τελευταίες πλημμύρες (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της 
σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου, επειδή κρίνεται απαραίτητος ο καθαρισμός, τόσο της οδού πρόσβασης σε κτηνοτροφικές 
μονάδες της περιοχής των Αμπελακίων πηγών Αώου, όσου και του παρακείμενου ρέματος στην περιοχή, 
από τα φερτά υλικά που εμποδίζουν την ομαλή απομάκρυνση των νερών, με αποτέλεσμα να 
εκδηλώνονται πλημμυρικά φαινόμενα σε παρακείμενες ιδιοκτησίες, δεδομένου ότι μετά τις συνεχείς 
καταιγίδες που σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα στην προαναφερόμενη περιοχή, εκδηλώθηκαν 
καταπτώσεις καθιστώντας την πρόσβαση σε αυτή αδύνατη και πολύ επικίνδυνη. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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: ΨΡΨΔ7Λ9-Μ6Μ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/440/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αμοιβή ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή για τις αιτήσεις από πάροικους της οδού 
Νιάρχου για ειδικές αποζημιώσεις». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), 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.  
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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. 3969/12-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 585/12-03-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη: 

1.  Απαιτείται άμεσα η ανάγκη εκτίμησης των ειδικών αποζημιώσεων των παροίκων της οδού Νιάρχου στα 

πλαίσια του έργου :  ‘Εργασίες έργου οδού Σταύρου Νιάρχου’ .       

2. Την  με  αριθμ. : 34838/1326/12-03-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 6.300,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Αντιμετώπιση έκτακτων 

αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 

2020ΕΠ53000001με υποέργο : «Αμοιβή ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή για τις αιτήσεις από 

πάροικους της οδού Νιάρχου για ειδικές αποζημιώσεις»  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Αμοιβή ανεξάρτητου 

πιστοποιημένου εκτιμητή για τις αιτήσεις από πάροικους της οδού Νιάρχου για ειδικές αποζημιώσεις» του 

έργου : «Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» της ΣΑΕΠ 

530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 6.300,00 € (με Φ.Π.Α.)....…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 6.300,00 € 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 Περιφέρειας Ηπείρου «Αμοιβή ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή για 
τις αιτήσεις από πάροικους της οδού Νιάρχου για ειδικές αποζημιώσεις», επειδή απαιτείται άμεσα η 
εκτίμηση των ειδικών αποζημιώσεων των παροίκων της οδού Νιάρχου στο πλαίσιο κατασκευής του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες έργου οδός Σταύρου Νιάρχου».   
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/441/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 27ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κοπή ξερών πλατάνων στις όχθες του ποταμού Αράχθου στην περιοχή Μπαλντούμας 
(παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) 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.  
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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. 2959/09-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 609/17-03-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη: 

1. Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τις  συνεχείς οχλήσεις των πολιτών της περιοχής Μπαλντούμας, ότι η 

ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις έχουν προσβληθεί πολλά πλατάνια που 

βρίσκονται  εκατέρωθεν του ποταμού Αράχθου τα οποία λόγω της ασθένειας είναι ξερά και για να προλάβουμε  

την πτώση αυτών στο ποτάμι χρειάζεται άμεσα η κοπή , απομάκρυνση και καύση των δέντρων πλατάνων 

εκατέρωθεν του ποταμού ώστε να προλάβουμε τυχόν πλημμύρες και καταστροφές, σε καλλιέργειες σε 

πτηνοτροφεία κλπ , με την εργολαβία αυτή θα καθαρίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τμήμα του ποταμού από 

τα ξερά πλατάνια.  

2. Την  με  αριθμ. : 24982/909/24-02-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων  του Έργου: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 

ειδικών δράσεων  Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2020ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.).με υποέργο : «Κοπή  ξερών πλατάνων στις όχθες  

του ποταμού  Αράχθου στην περιοχή Μπαλντούμας  (παροχή υπηρεσιών)».   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Κοπή   ξερών πλατάνων στις όχθες  

του ποταμού Αράχθου στην περιοχή Μπαλντούμας (παροχή υπηρεσιών) (παροχή υπηρεσιών)».   

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001.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 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων  Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή ξερών πλατάνων στις όχθες του ποταμού 
Αράχθου στην περιοχή Μπαλντούμας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική 
περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται 
άμεσα η κοπή, απομάκρυνση και καύση των ξερών δέντρων πλατάνων, τα οποία έχουν προσβληθεί από 
την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους, εκατέρωθεν του ποταμού Αράχθου για την πρόληψη πτώσης 
αυτών στο ποτάμι, τυχόν πλημμυρών και καταστροφών σε καλλιέργειες και πτηνοτροφεία, αλλά και για 
τον καθαρισμό τμήματος του ποταμού από τα πλατάνια. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/442/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 28ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός στους αύλακες από δενδροκομικά και φυτικά υλικά από Βελλά προς 
Χρυσόρραχη ώστε να αναδειχθούν οι αύλακες (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
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. 2962/18-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 645/19-03-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη: 

1. Ότι οι αύλακες από τους οποίους ποτίζετε ο κάμπος από την περιοχή της Βελλάς μέχρι την Χρυσόρραχη 

είναι σε άθλια κατάσταση με την εργολαβία αυτή θα γίνει κλάδεμα και κοπή δένδρων που είναι δίπλα στους 

αύλακες ,βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού και εργάτες ,ο καθαρισμός όλων των 

αυλακιών με μηχανήματα και εργάτες η συγκέντρωση όλων των δενδροκομικών και φυτικών υλικών και η 

απομάκρυνσή τους σε χώρους που επιτρέπετε.  

2. Την  με  αριθμ. : 24985/910/24-02-2021` 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 Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 

ΚΑ2018ΕΠ53000002 . 

Υποέργο: «Καθαρισμός στους αύλακες από δενδροκομικά και φυτικά υλικά από Βελλά προς Χρυσόρραχη 

ώστε να αναδειχθούν οι αύλακες (παροχή υπηρεσιών)».   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης  του υποέργου : «Καθαρισμός στους αύλακες από δενδροκομικά και 

φυτικά υλικά από Βελλά προς Χρυσόρραχη ώστε να αναδειχθούν οι αύλακες (παροχή υπηρεσιών)»                                                           

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην  Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» της 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2018ΕΠ53000002».....…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αποκατάσταση - καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός στους αύλακες από δενδροκομικά και 
φυτικά υλικά από Βελλά προς Χρυσόρραχη ώστε να αναδειχθούν οι αύλακες (παροχή υπηρεσιών)», 
βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι αύλακες από τους οποίους ποτίζεται ο 
κάμπος από την περιοχή της Βελλάς μέχρι την Χρυσόρραχη είναι σε άσχημη κατάσταση, και ως εκ τούτου 
απαιτείται άμεσα το κλάδεμα και η κοπή των δέντρων που είναι δίπλα σε αυτούς, βοτάνισμα των φυτών 
με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού και εργάτες, καθαρισμός όλων των αυλακιών με μηχανήματα και 
εργάτες, καθώς επίσης συγκέντρωση όλων των δενδροκομικών και φυτικών υλικών και  απομάκρυνσή 
τους σε χώρους που επιτρέπεται. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επισημαίνοντας ότι το υποέργο του θέματος 
πρέπει να προγραμματισθεί και υλοποιηθεί μαζί με άλλα στην ίδια περιοχή, όπως αυτά που 
περιλαμβάνονται στα 35ο και 36ο θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/445/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 03-12-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παρεμβάσεις στην περιοχή του 
αναδασμού στην θέση «Πολιτσές» Χρυσοβίτσας», 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) 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: ΨΡΨΔ7Λ9-Μ6Μ



-114- 
 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (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. 147915/4821/20-10-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου  με την οποία εγκρίθηκε 
η διάθεση πίστωσης του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2020ΕΠ53000001 και τίτλο Έργο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για το 
έργο «Παρεμβάσεις στην περιοχή του αναδασμού στην θέση «Πολιτσές» Χρυσοβίτσας», 
προϋπολογισμού 80.000,00 € με τον Φ.Π.Α. 

6. Την αριθμ. 27/1869/27-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Παρεμβάσεις στην περιοχή του αναδασμού στην θέση «Πολιτσές» Χρυσοβίτσας», 
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. 14060/26-10-2020 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 
148056/13732/20-10-2020 απόφαση 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 ΚΑ 2020ΕΠ53000001  και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η 
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Ιωαννίνων. 

7. Την αριθμ. 28/1896/06-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε 
η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους 
των Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως προέκυψαν από την από 03-11-2020 κλήρωση 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ. 

8. Την αριθμ. 4/183/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 
22-01-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-12-2020 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. 93491 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Παρεμβάσεις στην περιοχή του αναδασμού στην θέση «Πολιτσές» Χρυσοβίτσας», προϋπολογισμού 
80.000,00 € με ΦΠΑ, 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» και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική 
επιχείρηση «ΔΟΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», με ποσό προσφοράς € 43.579,00 χωρίς ΦΠΑ και μέση 
τεκμαρτή έκπτωση 32,45%. 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4064/16-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 601/16-03-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 10-
03-2021 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή, Πρακτικό του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από 
έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, εισηγείται την ανάθεση του έργου στην εργοληπτική 
επιχείρηση «ΔΟΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», με ποσό προσφοράς € 43.579,00 χωρίς ΦΠΑ και μέση 
τεκμαρτή έκπτωση 32,45%. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 10-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-12-2020 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. 93491 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Παρεμβάσεις στην περιοχή του αναδασμού στην θέση «Πολιτσές» Χρυσοβίτσας», 
προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ, 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», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και 
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σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία 
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα 
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων 
στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην εργοληπτική 
επιχείρηση «ΔΟΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», με ποσό προσφοράς € 43.579,00 χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή 
έκπτωση 32,45%. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
που διενεργήθηκε στις 03-12-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Παρεμβάσεις στην περιοχή του αναδασμού στην θέση «Πολιτσές» Χρυσοβίτσας», προϋπολογισμού 
80.000,00 € με ΦΠΑ, 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», 

στον οριστικό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΔΟΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», με ποσό προσφοράς € 
43.579,00 χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 32,45% σύμφωνα με το από 22-01-2021 Πρακτικό της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 4/183/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 10-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου 
ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΔΟΛΙΩΤΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των € 
43.579,00 χωρίς Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, 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». 

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

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

2 ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  

 

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο 

«ΔΟΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε.» του έργου: 

 

«Παρεμβάσεις στην περιοχή του αναδασμού στη θέση «Πολιτσές» Χρυσοβίτσας»  

 

Προϋπολογισμού 80.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) 

Στα Ιωάννινα, στις 4 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 
1. Δέσποινα Σιαμπίρη, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στην Περιφέρεια Ηπείρου, 

πρόεδρος 
2. Φωκίων Παπαστεφάνου, Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχ/κος Π.Ε. στο 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τακτικό μέλος 
3. Ελένη Κωνσταντινίδου, Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κος Π.Ε., στο Δήμο Ιωαννιτών, 

τακτικό μέλος 

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

με αριθμ. 28/1896/06-11-2020 (Α.Δ.Α.: Ω89Θ7Λ9-1ΛΙ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Την με αριθ. 4/183/10-02-2021 (ΑΔΑ: 6ΗΒΠ7Λ0-Ω1Ζ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 22-01-2021 1ο πρακτικό 

της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης 

προσφορών του από 03-12-2020 ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

2. Η από 18-02-2021 κοινοποίηση, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, στον συμμετέχοντα της ανωτέρω 

εγκριτικής απόφασης της Ο.Ε. Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

3. Το με αριθ. πρωτ. 21385/2416/18-02-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με το οποίο 

κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο 

άρθρο 23.2 – 23.10 της διακήρυξης προς έλεγχο. 

4. Τα από 18-02-2021 ηλεκτρονικά υποβληθέντα δικαιολογητικά στο χώρο «Συνημμένα 

Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών», τα οποία υποβλήθηκαν και σε έντυπη μορφή 

στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας σε σφραγισμένους φακέλους 

συνήλθαμε στις 10-03-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ σε συνεδρίαση προκειμένου 

να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την 

κατακύρωση της σύμβασης.  
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε τη νόμιμη και εμπρόθεσμη υποβολή των 

δικαιολογητικών, προέβη στον έλεγχό τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 της Διακήρυξης 

και την ισχύουσα νομοθεσία, έχοντας υπόψη και την παράγραφο 23.2 της διακήρυξης 

σύμφωνα με την οποία «το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας κρίνονται κατά την υποβολή 

της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2. (α έως 

δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2. (ε) της παρούσας».  

Η Επιτροπή διαπίστωσε πως προσκομίσθηκαν ορθά τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν με 

το σχετικό έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Η. 

Έτσι, η Επιτροπή Διαγωνισμού καταλήγει πως:  

I.Τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ είναι αληθή. 

II.Από τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν αποδεικνύονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης. 

III.Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως  

 

Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της 

σύμβασης του έργου: «Παρεμβάσεις στην περιοχή του αναδασμού στη θέση «Πολιτσές» 

Χρυσοβίτσας» στο προσωρινό ανάδοχο με την επωνυμία «ΔΟΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε. 

 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις πενταπλούν (5) και υπογράφεται από την 

Επιτροπή ως κατωτέρω.   

Ιωάννινα,   10-03-2021  

 

 
 
 
 

Η Πρόεδρος 
 
 

Δέσποινα Σιαμπίρη 
Αγρ. Τοπογράφος 

Μηχ/κός Π.Ε. 

 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

 
Τακτικό Μέλος 

 
 

Φωκίων Παπαστεφάνου 
Ηλεκτρολόγος – 

Μηχανολόγος Μηχ/κος Π.Ε. 
 

 
 
 

Τακτικό Μέλος  
 
 

Ελένη Κωνσταντινίδου 
Αγρ. Τοπογράφος 

Μηχ/κος Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/446/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 του από 16-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-03-2021 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση-Βελτίωση οδού από κόμβο Αβγού προς Σερβιανά», 
προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 12/56/30-09-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2021. 

6. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την αριθμ. 3/168/28-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση-Βελτίωση οδού από 
κόμβο Αβγού προς Σερβιανά», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1055/26-01-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα 
με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 6858/683/20-01-2021 απόφαση 
έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και με 
δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 02.01.071.9459.04.013.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021 σύμφωνα με 
την με α/α 510 και αρ. πρωτ. 6105/550/20-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΘΘ7Λ9-Κ6Φ) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 503 στο βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η 
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Ιωαννίνων. 

8. Την αριθμ. 5/267/18-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως 
προέκυψαν από την από 22-02-2021 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από 
το ΜΗΜΕΔ. 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4037/16-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
594/16-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
προς έγκριση, το από 16-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 05-03-2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΦΑΗΣ / ΕΔΕ», με προσφορά 51.555,30 € (με αναθεώρηση προ ΦΠΑ) και μέση τεκμαρτή 
έκπτωση σαράντα έξι και εβδομήντα τρία τοις εκατό (46,73%). 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
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Εγκρίνει το από 16-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-03-2021 
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 124728 για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση-Βελτίωση οδού από κόμβο Αβγού προς 
Σερβιανά», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του του ΕΦ/ΚΑΕ 
02.01.071.9459.04.013.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. 
έτους 2021, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και 
ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός 
φορέας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΗΣ / ΕΔΕ», με προσφορά 51.555,30 € (με αναθεώρηση προ ΦΠΑ) 
και μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα έξι και εβδομήντα τρία τοις εκατό (46,73%). 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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  
 

Ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του 

Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του 

έργου «Συντήρηση-βελτίωση οδού από κόμβο Αυγού προς Σερβιανά», προϋπολογισμού 120.000,00 € 

(με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

 

Στα Ιωάννινα, στις 5 Mαρτίου2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

 

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

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

3. Βασιλική Ανδρεαδάκη, ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μέλος 

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

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

Περιφέρειας Ηπείρου 

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

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

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

Ηπείρου περί Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, 

και έχοντας υπ’ όψη  

 την αριθ. 5/267/18-2-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την 

οποία εγκρίθηκε η «δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Ηπείρου»,  

συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

προσφορών των οικονομικών φορέωνπου υποβλήθηκαν. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα και τα 

τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 124728. 

Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν δεκατρείς (13) προσφορές οικονομικών φορέων σύμφωνα με το 

συνημμένο αρχείο στο παρόν «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ», όπως παράχθηκε με χρήση του 

ΕΣΗΔΗΣκαι κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες από τον χειριστή του συστήματος, μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠEΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» και των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά».  

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Σημειώσεις και Συνημμένα», αναρτήθηκε ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας, 

σύμφωνα με το συνημμένο στο παρόν αρχείο, «ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ 

ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ», όπως παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ:D300200FAFE11560CC20A674C4B2995D. Το 

ίδιο αρχείο στάλθηκε και με μήνυμα στους συμμετέχοντες, μέσω του υποσυστήματος «Επικοινωνία» 

,προκειμένου αυτοί να λάβουν γνώση. 

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και αριθμητική 

αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής 

σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας 

χρησιμοποιείται η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του 

ν.4412/2016. 

Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις αναγκαίες τυχόν διορθώσεις, καταχωρίζονται κατά σειρά 

μειοδοσίας, όπως φαίνεται παρακάτω: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 185125 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ Κ.ΚΡΟΜΜΥΔΑ 5,ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

ΑΦΜ: 114457407 

46,73 % 

2 185067 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΟΕ 

45,39 % 

3 185066 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 45,26 % 

4 185132 MA.I.CON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε 44,40 % 

5 185070 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

44,14 % 

6 184458 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 41,11 % 

7 185156 "ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(διακριτικός τίτλος : ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)" 

38,25 % 

8 184988 ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

37,27 % 

9 185083 ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 34,00 % 

10 185069 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ 33,66 % 

11 185134 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 32,71 % 

12 185191 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 

ΣΥΜΕΩΝ 

30,14 % 

13 184442 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 28,00 % 
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Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά 

μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά περιγράφονται στην με ΑΔΑΜ: 

21PROC008121376 2021-02-10 Διακήρυξη του έργου, άρθρο 24.2, σύμφωνα με το οποίοο ηλεκτρονικός 

φάκελος προσφοράς πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να περιέχει: 

α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

β) την εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης 

Η Επιτροπή προέβη αυθημερόν σε ηλεκτρονικό έλεγχο της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών και 

διαπίστωσε ότι όλες ήταν έγκυρες. 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων η Ε.Δ. διαπίστωσε ότι υπήρχαν ελλείψεις σε κάποια από 

τα ΤΕΥΔ των συμμετεχόντων και απέστειλε το αρ. πρωτ. οίκ. 31482/3599/18-3-2021 έγγραφο ζητώντας 

εντός επταημέρου να αποσταλούν στην Ε.Δ. μέσω του συστήματος ΕΣΥΔΗΣ υπεύθυνες δηλώσεις περί 

δυνατότητας προσκόμισης βεβαίωσης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από τους εξής συμμετέχοντες:  

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία προσφέροντα 

1 185125 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΗΣ 

2 185066 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

3 185070 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ 

4 185083 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ 

5 185069 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ 

6 184442 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 

 

 Επίσης, διαπίστωσε ότι οι εργοληπτικές εταιρίες Γ. Χριστογιάννης και Ι. Καρπούτσης και Σια 

ΕΕ δήλωσαν ότι «ο οικονομικός φορέας δενθα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή 

ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν» στο Μέρος ΙΙ Α. του ΤΕΥΔ, οπότε και αποκλείονται από τη συνέχεια του 

διαγωνισμού. 

 Από τους παραπάνω συμμετέχοντες στους οποίους ζητήθηκε να υποβάλουν υπεύθυνες 

δηλώσεις για την βεβαίωση εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, οι με α/α 1,3,5 και 6 υπέβαλλαν 

εμπρόθεσμα τις ΥΔ που ζητήθηκαν. Κατά συνέπεια, και κατόπιν όλων των παραπάνω, η Επιτροπή 

καταρτίζει τον ακόλουθο Πίνακα 2 των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 185125 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ 

Κ.ΚΡΟΜΜΥΔΑ 5,ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

ΑΦΜ: 114457407 

46,73 % 

2 185067 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΟΕ 

45,39 % 

3 185132 MA.I.CON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε 44,40 % 

4 185070 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

44,14 % 
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5 185156 "ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(διακριτικός τίτλος : 

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)" 

38,25 % 

6 184988 ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

37,27 % 

7 185069 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ 33,66 % 

8 185191 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 

ΣΥΜΕΩΝ 

30,14 % 

9 184442 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 28,00 % 

 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την έγκριση του παρόντος πρακτικού και 

την ανάθεση της σύμβασης του έργου «Συντήρηση-βελτίωση οδού από κόμβο Αυγού προς Σερβιανά», 

προϋπολογισμού 120.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), στον οικονομικό φορέα  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΦΑΗΣ/ΕΔΕ, ο οποίος είναι προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τον Πίνακα 2, με προσφορά 51.555,30€ 

(με αναθεώρηση προ ΦΠΑ) και μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα έξι και εβδομήντα τρία τοις εκατό 

(46,73%).      

Ιωάννινα, 16Μαρτίου 2021 

 
Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

ο πρόεδρος Τα μέλη 
 

 
Βασίλειος Κυριαζής 

 
Γεώργιος Σταύρου Βασιλική Ανδρεαδάκη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/447/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 

Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Γρανιτσοπούλα - Ριζό Δήμου 

Ζίτσας» αναδόχου Ευγένιου Παππά, μέχρι την 16-08-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
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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. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4097/18-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
629/18-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«… 1. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 74.000,00 € και το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001.2. Ανάδοχος του έργου είναι η εργοληπτική επιχείρηση «ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ». 3. Η συμβατική δαπάνη του έργου είναι βάσει της προσφοράς, 25.064,52 € χωρίς 

το Φ.Π.Α., το δε συμφωνητικό υπογράφηκε την 16-10-2020. 4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου 

λήγει την 16-04-2021. 5. Με την από 17-03-2021 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης 

περαίωσης εργασιών για τέσσερεις μήνες ήτοι έως 16-08-2021. 6. Θεωρούμε βάσιμους τους λόγους που 

επικαλείται ο ανάδοχος στην αίτησή του καθώς έχει εκτελέσει εργασίες σε ποσοστό περίπου 75% της 

σύμβασης και απαιτείται η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου. 

Ύστερα από τα παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του 

έργου, μέχρι 16-08-2021 με δικαίωμα αναθεώρησης προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του 

έργου....…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Γρανιτσοπούλα - Ριζό Δήμου Ζίτσας» 
αναδόχου Ευγένιου Παππά, μέχρι την 16-08-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/448/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 του 3ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού), με σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων και αποκατάσταση επαρχιακού 
οδικού δικτύου στην περιοχή Ζωτικού Δήμου Δωδώνης-Σύνδεση με περιοχή Σουλίου», αναδόχου 
«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.ΚΕ.». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4147/19-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 648/19-03-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…. Σας υποβάλουμε συνημμένα σε μία σειρά εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ και της 1ης 

συμπληρωματικής σύμβασης του έργου του θέματος, καθώς και την με αριθμ 1/47/4-2-2021 (θέμα 47ο) 

γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου γνωρίζοντάς σας τα εξής: 

1. Ο παρών 3ος ΑΠΕ είναι συνολικής δαπάνης προ ΦΠΑ 162.531,68€ και η 1η συμπληρωματική σύμβαση είναι 

συνολικής προτεινόμενης δαπάνης προ ΦΠΑ 39.007,60€με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού 

αντικειμένου κατά 39.007,60/162.531,68= 14.97 <0,50 

2.   Οι λόγοι σύνταξης του παρόντος 3ου ΑΠΕ αναφέρονται αναλυτικά στην συνημμένη  αιτιολογική έκθεση. 

3.   Ο 3ος ΑΠΕ υπογράφηκε ανεπιφύλαχτα από τον ανάδοχο 

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης 

του έργου του θέματος 

4. Η επιπλέον δαπάνη αντιμετωπίζεται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ830 

Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ83000002 και τίτλο: «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν 

την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017-Μάρτιος 2018» για το έργο: «Αντιμετώπιση 

κατολισθητικών φαινομένων και αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου στην περιοχή Ζωτικού Δήμου 

Δωδώνης-Σύνδεση με περιοχή Σουλίου» σύμφωνα με την αρ. 139219/4500/28-02-2019  απόφαση του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 400.000,00€ ..…». 

Στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής: 

«… Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΡΓΟΥ  

1.Περιγραφή  του αντικειμένου της εργολαβίας: Το αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας ήταν η 

αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων τόσο στην επαρχιακή οδό Τύρια-Ζωτικό όσο και στην οδό 

σύνδεσης με την περιοχή του Σουλίου. 

2.Χρηματοδότηση:  Με την  αριθμ πρωτ  26930/830 από 28-02-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου 

εγκρίθηκε η  διάθεση πίστωσης ποσού  400.000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της  ΣΑΕΠ 830 

ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002  και τίτλο   «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που 

έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017-Μάρτιος 2018»  (Υποέργο: « 

Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων και αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου στην περιοχή 

Ζωτικού  δήμου Δωδώνης-Σύνδεση με περιοχή Σουλίου»). 

3. Μελέτη:  Η μελέτη του έργου, προϋπολογισμού  400.000,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και εγκρίθηκε με την 

αριθ. 27443/2378/04-03-2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της 

Περιφέρειας Ηπείρου 

4.Η Δημοπρασία:. Με την αριθμ 26/2061/21-08-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

εγκρίθηκε το από 26-06-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, της από 13-06-2019 ανοιχτής 

διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του 

Ν.4412/2016(ΦΕΚ Α/47), με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 82801 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε 

Ιωαννίνων  «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων και αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου στην 

περιοχή Ζωτικού  δήμου Δωδώνης-Σύνδεση με περιοχή Σουλίου» προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ με ΦΠΑ  

σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχτηκε ο οικονομικός φορέας «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»  με ποσοστό έκπτωσης 56,18% και συνολικό ποσό προ ΦΠΑ 

141.358,18 ευρώ 

5. Η Σύμβαση του Έργου: Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις  17-12-2019 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου 

κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και της εργοληπτικής επιχείρησης «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΜΟΝΟΠΡΩΣΟΠΙΚΗ ΙΚΕ», αναδόχου του έργου, για το ποσό των  141.358,18 € χωρίς Φ.Π.Α. 

6. Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες με 

λήξη την  17-12-2020.  

7. Με την αριθμ 31/2071/01-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 

χορηγήθηκε παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου έως 30-08-2021. 

8. Στο έργο  έχουν εκτελεστεί εργασίες σε ποσοστό 85%  .  

9. Λόγοι που επέβαλαν την σύνταξη του 3ου ΑΠΕ & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης & του 1ου ΠΚΤΜΝΕ:  
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Την τακτοποίηση των ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν μετά από επιμέτρηση των μέχρι σήμερα 

εκτελεσμένων εργασιών και ακριβέστερη προμέτρηση των υπολειπόμενων για εκτέλεση εργασιών. Οι 

παραπάνω αυξομειώσεις των ποσοτήτων δεν επισύρουν τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και 

δεν επηρεάζουν αρνητικά την πληρότητα, την ποιότητα και την λειτουργικότητα του έργου. 

Η 1η  Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε για τους εξής λόγους: 

Για  την άμεση αποκατάσταση  νέων  βλαβών  οι οποίες  έλαβαν  χώρα , μετά τις έντονες βροχοπτώσεις του 

Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους και μετά από τις αριθμ πρωτ: 306/12-01-2021 και 310/12-01-2021 αποφάσεις 

της Περιφέρειας Ηπείρου με τις οποίες η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και 

αναλυτικότερα: 

Μετά τις έντονες βροχοπτώσεις του Ιανουαρίου δημιουργήθηκαν συνθήκες κατάρρευσης σε τοίχο 

αντιστηρίξεως έναντι του δρόμου επί της επαρχιακής οδού που χρειάζονται μέτρα αντιστήριξης με 

εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. 

Επί πλέον προέκυψε η ανάγκη κατασκευής τάφρων με σιδηρές εσχάρες για την συλλογή και διευθέτηση 

όμβριων σε σημεία που προέκυψαν κατολισθητικά φαινόμενα. 

Την σύνταξη νέας τιμής μονάδας εργασίας της οποίας η ανάγκη προέκυψε για την ομαλή ολοκλήρωση του 

έργου και οι οποία δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη του έργου. 

Η εργασία αυτή είναι:  

ΝΤ1: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Συγκεκριμένα η μελέτη δεν συμπεριελάμβανε την εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος, εργασία 

απαραίτητη για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου. 

 Ως  εκ τούτου οι  πρόσθετες  εργασίες, οι οποίες  κρίνονται  αναγκαίες, δεν μπορούν τεχνικά να  

διαχωρισθούν  από  το  τεχνικό  αντικείμενο  της  αρχικής  σύμβασης  και  είναι  απόλυτα αναγκαίες  για  

την  τελειοποίησή  της.  

Ο προτεινόμενος  προς έγκριση Α.Π.Ε. πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 156. Το έργο 

δημοπρατήθηκε μετά την 01-03-2016 και ο προτεινόμενος προς έγκριση ΑΠΕ πληροί τις προϋποθέσεις  του 

Ν.4412/2016. Όπως φαίνεται και από τον επισυναπτόμενο έλεγχο τα παραπάνω δεν αλλοιώνουν και δεν 

τροποποιούν  τα χαρακτηριστικά της μελέτης και δεν υπερβαίνουν τα όρια των 20% ανά ομάδα  εργασιών  και 

το 10% του συνόλου αυτών . Έτσι το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας θα ανέλθει σε 201.539,28 ευρώ με το 

ΦΠΑ . Έτσι το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας με την  συμπληρωματική σύμβαση θα ανέλθει σε  201.539,28 

ευρώ με το ΦΠΑ με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 26659,58 ευρώ με το ΦΠΑ , 

δηλαδή κατά 14,978%. …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε. (υπερβατικό) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων και αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου στην περιοχή 
Ζωτικού Δήμου Δωδώνης-Σύνδεση με περιοχή Σουλίου», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.ΚΕ.», καθώς και την 1η συμπληρωματική σύμβαση, με υπέρβαση του εγκεκριμένου 
συμβατικού αντικειμένου κατά € 26.659,58 με Φ.Π.Α. (με αύξηση κατά 14,97%), ήτοι συνολικής δαπάνης 
201.539,28 με Φ.Π.Α., σύμφωνα και με την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου 
Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθ. 1/47/04-02-2021 (θέμα 47ο) Πράξη του.  

Β. Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού € 26.659,58 με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ83000002 και 
τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από  τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το 
διάστημα Δεκέμβριος 2017 - Μάρτιος 2018», για την κάλυψη της δαπάνης του ως άνω 3ου 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. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/449/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 35ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός Γορμού ποταμού (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
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 Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 473/09-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 610/17-03-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη: 

1. Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τις  συνεχείς οχλήσεις των πολιτών της περιοχής και τα έγγραφα  με 

αριθ. Πρωτ. 8938/31-12-2020και 32/5-1-2021 έγγραφα του Δήμου Πωγωνίου που αναφέρονται στις τοπικές 

κοινότητες Παρακαλάμου και Ρεπετίστης που διέρχεται ο ποταμός Γορμός και του ότι η ασθένεια του 

μεταχρωματικού έλκους έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις έχουν προσβληθεί πολλά πλατάνια που βρίσκονται  

εκατέρωθεν του ποταμού Γορμού και έχουν πέσει και μέσα στο ποτάμι ιδιαίτερα μετά τις μεγάλες πλημμύρες 

για να προλάβουμε  την πτώση αυτών στο ποτάμι χρειάζεται άμεσα η κοπή , απομάκρυνση και καύση των 

δέντρων πλατάνων ώστε να προλάβουμε τυχόν καταστροφές, σε καλλιέργειες σε αποθήκες κλπ ,με την 

εργολαβία αυτή θα καθαρίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τμήμα του ποταμού από τα ξερά πλατάνια.  

2. Την  με  αριθμ. : 14429/473/3-2-2021απόφαση 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». ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.).με υποέργο : «Καθαρισμός Γορμού 

ποταμού (παροχή υπηρεσιών)».   .   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Καθαρισμός Γορμού ποταμού  

(παροχή υπηρεσιών)» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2018ΕΠ53000002 προϋπολογισμού 

24.800,00 € (με Φ.Π.Α.)...…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αποκατάσταση - καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην   Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός Γορμού ποταμού (παροχή 
υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου επειδή απαιτείται άμεσα η κοπή, απομάκρυνση και καύση των ξερών 
δέντρων πλατάνων, τα οποία έχουν προσβληθεί από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους, 
εκατέρωθεν του ποταμού Γορμού, και προκειμένου να προληφθεί η πτώση αυτών στο ποτάμι, ιδιαίτερα 
μετά τις μεγάλες πλημμύρες, τυχόν καταστροφές σε καλλιέργειες, αποθήκες κ.λ.π. καθώς επίσης και 
καθαρισμός στο μεγαλύτερο τμήμα του ποταμού από τα ξερά πλατάνια. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επισημαίνοντας ότι το υποέργο του θέματος 
πρέπει να προγραμματισθεί και υλοποιηθεί μαζί με άλλα στην ίδια περιοχή, όπως αυτά που 
περιλαμβάνονται στα 28ο και 36ο θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/450/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 36ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός στους αύλακες από δενδροκομικά και φυτικά υλικά ώστε να αναδειχθούν 
οι αύλακες στην περιοχή Καλπακίου (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) 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.  
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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. 2963/17-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 646/19-03-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη: 

1. Ότι οι αύλακες από τους οποίους ποτίζετε ο κάμπος του Καλπακίου είναι σε άθλια κατάσταση με την 

εργολαβία αυτή θα γίνει κλάδεμα και κοπή δένδρων που είναι δίπλα στους αύλακες ,βοτάνισμα φυτών με 

χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού και εργάτες ,ο καθαρισμός όλων των αυλακιών με μηχανήματα και 

εργάτες η συγκέντρωση όλων των δενδροκομικών και φυτικών υλικών και η απομάκρυνσή τους σε χώρους 

που επιτρέπετε.  

2. Την  με  αριθμ. : 24990/911/24-02-2021` 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 Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 

ΚΑ2018ΕΠ53000002. 

Υποέργο: «Καθαρισμός στους αύλακες από δενδροκομικά και φυτικά υλικά ώστε να αναδειχθούν οι αύλακες 

στην περιοχή Καλπακίου (παροχή υπηρεσιών)».  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης  του υποέργου : «Καθαρισμός στους αύλακες από δενδροκομικά και 

φυτικά υλικά ώστε να αναδειχθούν οι αύλακες στην περιοχή Καλπακίου (παροχή υπηρεσιών)». ΕΡΓΟ:  

«Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην  Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» της ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου με ΚΑ2018ΕΠ53000002 …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αποκατάσταση - καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην   Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός στους αύλακες από δενδροκομικά και 
φυτικά υλικά ώστε να αναδειχθούν οι αύλακες στην περιοχή Καλπακίου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της 
σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι αύλακες από τους οποίους ποτίζεται ο κάμπος του 
Καλπακίου είναι σε άσχημη κατάσταση, και ως εκ τούτου απαιτείται άμεσα το κλάδεμα και η κοπή των 
δέντρων που είναι δίπλα σε αυτούς, βοτάνισμα των φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού και 
εργάτες, καθαρισμός όλων των αυλακιών με μηχανήματα και εργάτες, καθώς επίσης συγκέντρωση όλων 
των δενδροκομικών και φυτικών υλικών και  απομάκρυνσή τους σε χώρους που επιτρέπεται. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επισημαίνοντας ότι το υποέργο του θέματος 
πρέπει να προγραμματισθεί και υλοποιηθεί μαζί με άλλα στην ίδια περιοχή, όπως αυτά που 
περιλαμβάνονται στα 28ο και 35ο θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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: ΨΡΨΔ7Λ9-Μ6Μ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/452/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 
Περιφέρειας Ηπείρου «Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή Αμμουδιάς έτους 
2021». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την εισήγηση του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. 
πρωτ. 1113/05-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 538/08-03-2021 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και τη 
διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή Αμμουδιάς έτους 2021». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 12.400,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή Αμμουδιάς έτους 2021». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΡΨΔ7Λ9-Μ6Μ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/453/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, και των όρων της 
διακήρυξής του, με αντικείμενο την «Έρευνα, ανάλυση, ανάπτυξη και αξιοποίηση τοπικών και 
παραδοσιακών δημιουργικών βιομηχανιών» για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Holistic 
networking of creative industries via hubs» με ακρωνύμιο CREATIVE@HUBs του Προγράμματος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme 
Greece-Albania 2014-2020" και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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. 31/2081/01-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπανών και 
διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων του στρατηγικού έργου «Holistic networking of 
creative industries via hubs» με ακρωνύμιο CREATIVE@HUBs του Προγράμματος Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A  GREECE – ITALY 2014-
2020. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1359/16-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 655/19-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:  

«… Η Περιφέρεια Ηπείρου υλοποιεί το έργο με τίτλο  “Holistic networking of creative industries via hubs” με 

ακρωνύμιο Creative@Hubs που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A 

Greece-Italy 2014-2020 του άξονα 1.1 . Είναι έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και την Εθνική Συμμετοχή των χωρών Ελλάδας και 

Ιταλίας. Για τις ανάγκες του έργου,  

Εισηγούμαστε 

Α. την έγκριση των όρων της διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, δύο 

τμημάτων, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής , και προϋπολογισμού 364.380,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α 24% 

(293 854.84 € χωρίς ΦΠΑ – ΦΠΑ: 70 525.16 €) 

Αντικείμενο του έργου είναι η «Έρευνα, ανάλυση, ανάπτυξη και αξιοποίηση τοπικών και παραδοσιακών 

δημιουργικών βιομηχανιών» για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Holistic networking of creative industries 

via hubs».  

Β. τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας, του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, με 

μέλη τους κάτωθι μόνιμους υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου : 

Ως τακτικά, τα παρακάτω μέλη, με την εξής σειρά: 

1. Νικόλαος Χάμος, υπάλληλος της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 

2. Ελένη Βλάχου, προϊσταμένη του Τμήματος  Διαφάνειας της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, 

3. Σαμαρά Ελένη, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου.  

 Ως αναπληρωματικά, τα παρακάτω μέλη με την εξής σειρά: 

1. Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, υπάλληλος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 

Περιφέρειας Ηπείρου 

2. Ευτυχιάδης Γεώργιος, υπάλληλος του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων, της Διεύθυνσης 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου.  

3. Αλέξανδρος Τακτικός, υπάλληλος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας 

Ηπείρου.  ...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, προϋπολογισμού € 364.380,00 με ΦΠΑ 24% 
(€ 293.854,84 χωρίς ΦΠΑ πλέον ΦΠΑ € 70.525,16) με αντικείμενο την «Έρευνα, ανάλυση, ανάπτυξη 
και αξιοποίηση τοπικών και παραδοσιακών δημιουργικών βιομηχανιών» για τις ανάγκες υλοποίησης 
του έργου «Holistic networking of creative industries via hubs» με ακρωνύμιο CREATIVE@HUBs του 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg IPA II Cross-border Cooperation 
Programme Greece-Albania 2014-2020" του έργου της ΣΑΕΠ 318/6 με ΚΑ 2019ΕΠ31860008 

και καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με τους όρους και τα 
Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
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της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτεται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 1359/16-03-2021 εισήγηση 
της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα για την υλοποίηση των κάτωθι Τμημάτων, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη διακήρυξη, ήτοι: 

ΤΜΗΜΑ 1: € 155.380,00 με ΦΠΑ (€ 125.306,45 χωρίς ΦΠΑ πλέον ΦΠΑ € 30.073,55) Το αντικείμενο 
της σύμβασης αφορά στην υλοποίηση των παραδοτέων D1.2.2, D2.2.2, D2.2.3, D3.2.2, D3.2.4, 
D4.2.1, D5.2.1, D5.2.2 του έργου. 

ΤΜΗΜΑ 2: € 209.000,00 με ΦΠΑ (€ 168.548,39 χωρίς ΦΠΑ πλέον ΦΠΑ € 40.451,61) Το αντικείμενο 
της σύμβασης αφορά στην υλοποίηση των παραδοτέων D3.2.2, D3.2.4, D4.2.2, D5.2.1 του έργου.  

Η δαπάνη για τη διενέργεια του ανωτέρω διαγωνισμού, θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 
318/6, με ΚΑ 2019ΕΠ31860008 («Εξωτερικοί Συνεργάτες & Υπηρεσίες»), σύμφωνα με την αριθμ. 
31/2081/01-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

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 Διεξαγωγής, Αξιολόγησης των 
προσφορών και εισήγησης για Ανάθεση, του ανωτέρω ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, 
με αντικείμενο την «Έρευνα, ανάλυση, ανάπτυξη και αξιοποίηση τοπικών και παραδοσιακών 
δημιουργικών βιομηχανιών» για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Holistic networking of creative 
industries via hubs» με ακρωνύμιο CREATIVE@HUBs του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας “Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020" και 
ορίζει τα μέλη αυτής με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Νικόλαος Χάμος, υπάλληλος της Διεύθυνσης Οικονομικού της Π.Η., Πρόεδρος 

2. Ελένη Βλάχου, προϊσταμένη του τμήματος Διαφάνειας της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης της Π.Η. 

3. Σαμαρά Ελένη, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Η. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Κων/νος Χριστοδούλου, υπάλληλος του τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής της 
Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Η., 

2. Γεώργιος Ευτυχιάδης, υπάλληλος του τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων της Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Η. 

3. Αλέξανδρος Τακτικός, υπάλληλος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Η. 

Η ως άνω Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 έχει ιδίως τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή 
υποψηφίων, β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές, δ) εισηγείται τον αποκλεισμό 
των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, ε) γνωμοδοτεί για 
κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/454/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 παράτασης συμβάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Improving water 
management and supply infrastructure via smart technologies, policies tools” με το 
ακρωνύμιο "SAVE-WATER”. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την αριθμ. 32/1930/24-09-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των 
δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων των προγραμμάτων των 
Ευρωπαϊκών Εδαφικών Συνεργασιών: α) IPA CBC Greece – Albania 2014-2020, β) CBC 
Greece – Italy 2014-2020 και γ) Interreg V – B Adriatic-Ionian 2014-2020. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1240/10-03-2021 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 628/18-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία 
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Η Περιφέρεια Ηπείρου ως Εταίρος (PB2) του έργου με τίτλο « Improving water management and supply 

infrastructure via smart technologies» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg 

IPA Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020, 

Έχει υπογράψει και υλοποιεί  τις συμβάσεις:  

1) με το Γρηγόρη Βαγγελίδη στις 01-07-2020 για την  «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της για τη διαχείριση 

και το συντονισμό του έργου «SAVE-WATER- Improving water management and supply infrastructure via 

smart technologies, policies and tools” του Προγράμματος Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme 

“Greece-Albania 2014-2020”, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» για την υλοποίηση των δράσεων αυτού , και  

2) με την εταιρεία «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» στις 

13.10.2020 για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ 

(ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «Improving water management and supply infrastructure via smart 

technologies, policies, tools»», για την υλοποίηση των δράσεων αυτού. 

Δεδομένου ότι 

α) έχουν γίνει οι απαραίτητες διαδικασίες από τους υπεύθυνους των έργων για τη χορήγηση παράτασης για 

την υλοποίηση του ανωτέρω έργου, ήτοι αίτημα (Request of time extension SAVE-WATER Project) του 

Επικεφαλής Εταίρου (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ) της Πράξης με ακρωνύμιο SAVE-WATER προς την 

Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Interreg IPA  II Ελλάδα – Αλβανία  2014-2020, και την από 3/2/2020 

ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο περί αποδοχής του αιτήματος παράτασης του Επικεφαλής Εταίρου 

από την Διαχειριστική Αρχή Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA  II Ελλάδα – Αλβανία  

2014-2020 για το  έργο SAVE-WATER έως τις 31-8-2022, καθώς και το από 19-2-2021 εγκεκριμένο Τεχνικό 

Δελτίο του έργου SAVE-WATER  AF v.2.3 MIS code 5033050, με ημερομηνία λήξης του έργου την 

31η/8/2022.   όπως  και  ότι, 

β) έχουν  εισηγηθεί οι  επιτροπές παρακολούθησης και παλαβής για την παράταση των  συμβάσεων των 

προαναφερόμενων έργων (σχετικά τα πρακτικά 3 και 2 αντίστοιχα), 

Εισηγούμαστε: 

Την έγκριση της παράτασης : 

1) της συμβάσης «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της για τη διαχείριση και το συντονισμό του έργου 

«SAVE-WATER- Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies 

and tools” του Προγράμματος Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-

2020”, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Γρηγόρη Βαγγελίδη (ΑΔΑΜ 

20SYMV006992286 2020-07-08) που αφορά στην υλοποίηση του έργου SAVE-WATER της Περιφέρειας 

Ηπείρου που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg IPA Ελλάδα-Αλβανία 

2014-2020 μέχρι τις 31-8-2022. 
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2) της συμβάσης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ 

(ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «Improving water management and supply infrastructure via 

smart technologies, policies, tools»», μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΔΑΜ 

20SYMV007496106 2020-10-19) που αφορά στην υλοποίηση του έργου SAVE-WATER της Περιφέρειας 

Ηπείρου που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg IPA Ελλάδα-Αλβανία 

2014-2020 μέχρι τις 31-8-2022. 

Σημειώνεται ότι, η παράταση της εργασίας δεν επιφέρει καμία μεταβολή ως προς το οικονομικό αντικείμενο 

της συμβάσης και ότι θα τηρηθούν από τους ανωτέρω αναδόχους  οι κατευθύνσεις υλοποίησης του έργου 

σύμφωνα με τους όρους των προαναφερόμενων συμβάσεων. ...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση, μέχρι την 31-08-2022, των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και των:  

Α) του Γρηγορίου Βαγγελίδη, αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της για τη 
διαχείριση και το συντονισμό του έργου «SAVE-WATER» και  

Β) της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών για Δειγματοληψίες και Εργαστηριακές 
Αναλύσεις Φυσικοχημικών, Χημικών και Μικροβιολογικών Παραμέτρων Νερού (επιφανειακών 
νερών) Π.Ε. Ιωαννίνων και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου 
"SAVE-WATER”», 

που αφορούν στην υλοποίηση του έργου “Improving water management and supply 
infrastructure via smart technologies, policies tools” με το ακρωνύμιο "SAVE-WATER”», του 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg IPA II Cross-border Cooperation 
Programme Greece-Albania 2014-2020" του έργου της ΣΑΕΠ 518/6, με ΚΑ 2018ΕΠ51860034 

σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα στην παρούσα απόφαση, Πρακτικά 3/26-02-2021 και 2/26-02-
2021 των Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής των Έργων, και την σχετική έγκριση 
της παράτασης του έργου, από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Interreg IPA II 
Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  "Improving 

water management and supply infrastructure via smart technologies, policies and tools» με ακρωνύμιο 

“SAVE-WATER”, του Προγράμματος Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania 

2014-2020", αρμόδια για την παραλαβή των υπηρεσιών του ανωτέρω έργου η οποία συγκροτήθηκε με 

την 105384/3412/7-8-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΑΔΑ Ω3ΛΨ77Λ-ΞΘΧ), αποτελούμενη 

από τους : 

1. Ηγουμενίδου Βασιλική, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ 

Ιωαννίνων, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων), ως τακτικό μέλος 

2. Αγνή Αναστασέλου, υπάλληλο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, του κλάδου ΠΕ 

Διοικητικού-Οικονομικού , ως τακτικό μέλος 

3.  Καλλιόπη Τέσια, υπάλληλο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, κλάδου Π.Ε. 

Διοικητικού - Οικονομικού ως τακτικό μέλος 

συνεδρίασε σήμερα 26-2-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο γραφείο 217 της Δ/νσης 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου με παρόντα όλα τα μέλη με θέμα την 

τροποποίηση της συνολικής διάρκειας της  από 1.7.2020 Σύμβασης Παροχής υπηρεσιών υποστήριξης 

για τη διαχείριση και το συντονισμό του έργου “SAVEWATER-Improving water management and supply 

infrastructure via smart technologies,policies and tools” του Προγράμματος Interreg IPA Cross-border 

Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020”, για την Περιφέρεια Ηπείρου, ποσού 4.712,00 

ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με τον Γρηγόριο Κ. Βαγγελίδη, Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού 

ΕΜΠ) - (ΑΔΑΜ:20SYMV006992286).  

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη: 

1.  Το τεχνικό δελτίο της πράξης με ΑΔΑΜ: 20REQ006974779 και το budget justification του έργου 

, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. Την υπ αριθ. 32/1930/24-09-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου με την οποία εγκρίνονται οι δαπάνες του έργου SAVEWATER για την Περιφέρεια 

Ηπείρου, σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του έργου ΣΑΕΠ 518/6, με κωδικό αριθμό έργου 

2018ΕΠ51860034 στην οποία έχει ενταχθεί, με ΑΔΑΜ: 20REQ006974756, 

3. Την υπ. αριθ 82887/2645/30.6.2020 Απόφαση Περιφερειάρχη για την απευθείας ανάθεση του 

έργου «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη διαχείριση και το συντονισμό του έργου «SAVE-

WATER», με ΑΔΑΜ: 20AWRD006982650. 

4. Την από 1.7.2020 Σύμβαση Παροχής υπηρεσιών (συγκεκριμένα το άρθρο 26) υποστήριξης για 

τη διαχείριση και το συντονισμό του έργου “SAVEWATER-Improving water management and 

supply infrastructure via smart technologies,policies and tools” του Προγράμματος Interreg IPA 

Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020”, για την Περιφέρεια 

Ηπείρου, ποσού 4.712,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με τον Γρηγόριο Κ. 

Βαγγελίδη, Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού ΕΜΠ (ΑΔΑΜ:20SYMV006992286).  

5. το αίτημα (Request of time extension SAVE-WATER Project) του Επικεφαλής Εταίρου 

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ) της Πράξης με ακρωνύμιο SAVE-WATER προς την Κοινή 
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Γραμματεία του Προγράμματος Interreg IPA  II Ελλάδα – Aλβανία  2014-2020, και την από 

3/2/2020 ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο περί αποδοχής του αιτήματος παράτασης του 

Επικεφαλής Εταίρου από την Διαχειριστική Αρχή Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας 

Interreg IPA  II Ελλάδα – Aλβανία  2014-2020 για το  έργο SAVE-WATER, έως τις 31-8-2022, 

καθώς και το από 19-2-2021 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου SAVE-WATER  AF v.2.3 MIS 

code 5033050, με ημερομηνία λήξης του έργου την 31η/8/2022. 

Εγκρίνει 

 
α) την παράταση της συνολικής διάρκειας της από 1.7.2020 Σύμβασης Παροχής υπηρεσιών υποστήριξης 

για τη διαχείριση και το συντονισμό του έργου SAVEWATER-ποσού 4.712,00 ΕΥΡΩ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με τον Γρηγόριο Κ. Βαγγελίδη, Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού ΕΜΠ 

(ΑΔΑΜ:20SYMV006992286) έως την 31η/8/2022 χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας, λόγω της 

συνολικής παράτασης της Πράξης SAVE-WATER η οποία εγκρίθηκε από την Διαχειριστική Αρχή του 

Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA  II Ελλάδα – Aλβανία  2014-2020 για το  έργο 

SAVE-WATER και β) την παράδοση από τον ανάδοχο της 3ης τελικής έκθεσης στην Αναθέτουσα Αρχή 

σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα. 

Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν Πρακτικό υπογεγραμμένο σε τρία (3) αντίτυπα στη Δ/νση Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού, ώστε να προβεί στις νόμιμες διαδικασίες ως Αναθέτουσα Αρχή.  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 

Βασιλική Ηγουμενίδου 

 
 

 
Αγνή Αναστασέλου 

 

 
 

Καλλιόπη Τέσια 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ  στρατηγικού έργου “Improving water management and supply 

infrastructure  via smart technologies, policies tools” με το ακρωνύμιο”SAVE-WATER”»,  η οποία 

συγκροτήθηκε με την  με αριθμ. πρωτ.  οικ.128189/4167/18.09.2020, Απόφαση του Περιφερειάρχη  

Ηπείρου (ΑΔΑ:ΩΘΙΚΛ9-9ΨΞ), αποτελούμενη από τους : 

 

1. Νούση Λάμπρο, Π.Ε. Περ/ντος με Α΄βαθμό, υπάλληλος Τμήματος Υδροοικονομίας Π. Ηπείρου,  ως 

τακτικό μέλος 

2. Τσουμάνη Χρήστο, Π.Ε. Διοικητικού /Οικονομικού με Γ΄βαθμό υπάλληλος του Τμήματος Περ/ντος  & 

Υδροοικονομίας Π.Ε.Ιωαννίνων,  ως τακτικό μέλος 

3.  Μαγγλάρα Χρήστο, ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Επόπτης Δημόσιας Υγείας με Α΄βαθμό 

υπάλληλος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Π.Ε.Ιωαννίνων, ως τακτικό μέλος 

 

συνεδρίασε σήμερα 26 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00 στο γραφείο 330 της Περιφέρειας Ηπείρου με 

παρόντα όλα τα μέλη της για το θέμα της τροποποίησης της συνολικής διάρκειας των υπ’ αρ. ΑΔΑΜ: 

20SYMV007496106  2020-10-19 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών της Περιφέρειας  Ηπείρου και της 

Εταιρείας «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ  Α.Ε.» 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 132 παρ. 1 σημείο α του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης 

συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους όταν αυτές προβλέπουν σαφείς, ακριβείς και ρητές 

ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης, 

2. την παρ. 3 του άρθρου 19 της υπ’ αρ. ΑΔΑΜ 20SYMV007496106 2020-10-19 Σύμβασης 

Παροχής Υπηρεσιών αναφορικά με τη δυνατότητα κατ’ αναλογία παράτασης-μετάθεσης της 

προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του Αναδόχου «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» 

σε περίπτωση έγκρισης της χρονικής παράτασης της Πράξης με ακρωνύμιο SAVE-WATER  

από τα αρμόδια όργανα του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA  II 

Ελλάδα – Aλβανία  2014-2020, 

3. το άρθρο 26 της υπ’ αρ. ΑΔΑΜ20SYMV007496106 2020-10-19  Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών 

αναφορικά με την δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης κατά τη διάρκεια της  

4. Το αρθρο 2 της υπ’ αρ. ΑΔΑΜ20SYMV007496106 2020-10-19  Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών 

αναφορικά με την πραγματοποίηση  των δειγματοληψιών( σελ 7, 8), 

5. το αίτημα (Request of time extension SAVE-WATER Project) του Επικεφαλής Εταίρου 

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ) της Πράξης με ακρωνύμιο SAVE-WATER προς την Κοινή 

Γραμματεία του Προγράμματος Interreg IPA  II Ελλάδα – Aλβανία  2014-2020, και την από 

3/2/2020 ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο περί αποδοχής του αιτήματος 
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παράτασης του Επικεφαλής Εταίρου από την Διαχειριστική Αρχή Προγράμματος 

Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA  II Ελλάδα – Aλβανία  2014-2020 για το  έργο SAVE-

WATER, έως τις 31-8-2022, καθώς  και το από 19-2-2021 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του 

έργου SAVE-WATER  AF v.2.3   MIS code   5033050, με ημερομηνία λήξης του έργου την 

31η/8/2022 

 

εγκρίνει 

την παράταση της συνολικής διάρκειας της από 13-10-2020 σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών 

για την υλοποίηση του έργου  “Improving water management and supply infrastructure  via smart 

technologies, policies tools” με το ακρωνύμιο”SAVE-WATER”, προϋπολογισμού τριάντα οκτώ 

χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ και δώδεκα λεπτών  (38.500,12 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24%, μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 

Α.Ε.» της με ΑΔΑΜ 20SYMV007496106 2020-10-19 Σύμβασης της Περιφέρειας Ηπείρου  έως 

την 31η/8/2022 χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας, λόγω της συνολικής παράτασης της 

Πράξης SAVE-WATER η οποία εγκρίθηκε  από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος 

Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA  II Ελλάδα – Aλβανία  2014-2020 για το  έργο SAVE-

WATER. 

 

Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν Πρακτικό υπογεγραμμένο σε τρία (3) αντίτυπα στη Δ/νση 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ώστε να προβεί στις νόμιμες διαδικασίες ως Αναθέτουσα Αρχή.  

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 
Νούσης Λάμπρος 

 

 

Τσουμάνης Χρήστος 

 

 

Μαγγλάρας Χρήστος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/455/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
37505/649/19-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση προωθητικών ενεργειών της 
Περιφέρειας Ηπείρου στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), 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 
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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), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του 
Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 224/18-
03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 631/18-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 
Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση 
προωθητικών ενεργειών της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 8.866,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 
και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-
2022» Υποέργο: «Υλοποίηση προωθητικών ενεργειών της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ηνωμένο 
Βασίλειο έτους 2021», για την κάλυψη των δαπανών της συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε 
διαδικτυακή καμπάνια προβολής τροφίμων και ποτών στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατά το προσεχές 
χρονικό διάστημα, της οποίας στόχος είναι η ανάδειξη των προϊόντων μας σε επαγγελματίες και 
καταναλωτές της βρετανικής αγοράς και η δικτύωση ελληνικών επιχειρήσεων με σημαντικούς 
αγοραστές (εισαγωγείς, διανομείς, χονδρέμποροι κ.λ.π.) και για την αρτιότερη προβολή της οποίας, 
απαιτείται η υλοποίηση προωθητικών ενεργειών που αφορούν στην προετοιμασία των φακέλων 
παρουσίασης και την διοργάνωση Β2Β συναντήσεων. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/456/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 42ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την δημιουργία εφαρμογής κινητού 
(Mobile-Tablet) “Βρες τοπικά προϊόντα γύρω σου!”. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
227/18-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 632/18-03-2021 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«….Η Περιφέρεια Ηπείρου, ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα τοπικών εταιριών και παραγωγών σκοπεύει 

να προχωρήσει στη δημιουργία εφαρμογής κινητού (Mobile-Tablet) “Βρες τοπικά προϊόντα γύρω σου!” Η 

εφαρμογή  που θα σχεδιαστεί και υλοποιηθεί θα προσφέρει μια μοναδική εμπειρία με τα σημεία πώλησης των 

παραγωγών της Περιφέρειας Ηπείρου με σκοπό να εξυπηρετήσει τις ανάγκες εύρεσης παραδοσιακών 

προϊόντων της ΗΠΕΙΡΟΥ όπου και αν βρίσκονται. Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι διαθέσιμη για φορητές 

συσκευές (Android & iOS). Στόχος της ενέργειας είναι η προώθηση των στόχων της Περιφέρειας ως βασικός 

συνεργάτης επιχειρηματικότητας με καινοτομία και προσφορά στους παραγωγούς της Περιφέρειας Ηπείρου 

και ενδυνάμωση της αγοραστικής ισχύς τους. 

Βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής: 

Για τον χρήστη: 

• Εντοπισμός σε σύστημα GIS βασισμένο στο Google Maps των καταστημάτων παραδοσιακών προϊόντων 

των παραγωγών της ΗΠΕΙΡΟΥ που βρίσκονται σε απόσταση 1 χιλιομέτρου από την τοποθεσία του χρήστη της 

εφαρμογής. 

• Δυνατότητα πλοήγησης στο σημείο μέσω GIS χάρτη. 

• Έντονη προβολή καταστημάτων που έχουν προσφορές για να γίνονται εύκολα διακριτά από τον χρήστη 

της εφαρμογής. 

• Δυνατότητας αποθήκευσης καταστημάτων στα αγαπημένα για ευκολότερο εντοπισμό αργότερα. 

• Παρουσίαση των καταστημάτων με εικόνες, βίντεο και περιγραφή. 

• Δυνατότητα αναζήτησης με βάση κριτήρια όπως κατηγορίες προϊόντων. 

• Ειδοποιήσεις για τις προσφορές στους χρήστες με την χρήση Push Notifications που βρίσκονται στην 

περιοχή ή που έχουν κάποιο κατάστημα στα αγαπημένα. 

• Σύνδεση της εφαρμογής για sharing περιεχομένου µε τα κοινωνικά δίκτυα 

Για τον Παραγωγό που θα συνδεθεί στην εφαρμογή: 

• Δυνατότητα εισαγωγής καταστημάτων και σημείων πώλησης του με εντοπισμό τοποθεσίας, εικόνες και 

αναλυτική περιγραφή. 

• Δυνατότητα εισαγωγής των προσφορών του για εντονότερη προβολή. 

• Σύνδεση μέσω link  με το Eshop του παραγωγού. 

• Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής για κινητά και tablet για συστήματα Android και IOS, µέσω της 

οποίας ο χρήστης θα έχει πρόσβαση στο σύνολο των χαρακτηριστικών της πλατφόρμας. 

Η εφαρμογή  που θα δημιουργηθεί θα έχει χαρακτηριστικά όπως: 

• Αξιοπιστία. 

• Άμεσος χρόνος φόρτωσης του περιεχομένου, ακόμα και σε κακές συνθήκες σύνδεσης στο διαδίκτυο. 

• Ταχύτητα – άμεση εκτέλεση των εντολών των χρηστών µε όμορφα εφέ και κινήσεις, χωρίς κολλήματα. 

• Λειτουργικότητα – φιλικό περιβάλλον για μια απρόσκοπτη εμπειρία χρήσης. 

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη σχετική δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 14.880,00 € και θα βαρύνει 

τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Δημιουργία εφαρμογής κινητού 

(Mobile-Tablet) “Βρες τοπικά προϊόντα γύρω σου!”…». 

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

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 14.880,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Δημιουργία εφαρμογής κινητού (Mobile-Tablet) 
“Βρες τοπικά προϊόντα γύρω σου!”», για την κάλυψη των δαπανών της δημιουργίας εφαρμογής 
κινητού (Mobile-Tablet) “Βρες τοπικά προϊόντα γύρω σου!”, η οποία θα προσφέρει μια μοναδική 
εμπειρία με τα σημεία πώλησης των παραγωγών της Περιφέρειας Ηπείρου με σκοπό να 
εξυπηρετήσει τις ανάγκες εύρεσης παραδοσιακών προϊόντων της Ηπείρου όπου και αν 
βρίσκονται και θα είναι διαθέσιμη για φορητές συσκευές (Android & iOS), σύμφωνα με την 
(ανωτέρω υπό στ. 5) σχετική εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – 
Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού Μαργαρίτα, με το σκεπτικό ότι δεν είναι δυνατό 
να διατίθενται τόσα πολλά χρήματα, για διαδικτυακές εκδηλώσεις προβολής, για εκθέσεις ή για 
δημιουργία εφαρμογής κινητού όπως του θέματος, και μάλιστα εν μέσω πανδημίας κορονοϊού, 
σε μια περίοδο που οι προτεραιότητές μας πρέπει να είναι πρώτιστα η αντιμετώπιση του 
κινδύνου διασποράς του κορονοϊού και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/457/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 43ο 

Έγκριση διενέργειας 6μηνης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ (νυν φοιτητών ΑΕΙ), 
σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

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

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2928/17-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
643/18-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: «… Σας  γνωρίζουμε  ότι ο ΠΟΓΙΑΣ  Λάζαρος του Σπυρίδωνα, σπουδαστής  του  ΤΕΙ  

Ηπείρου   - Τεχνολόγων  Γεωπονίας,  κατέθεσε  στην  υπηρεσία μας την 10- 03  2021 αίτηση  με  την  οποία  

ζητάει  να  πραγματοποιήσει την  πρακτική του άσκηση το  χρονικό  διάστημα  από 01 –04–2021 έως 30 –09 -

2021 για την απόκτηση  του πτυχίου του. Συνημμένα  προσκόμισε   βεβαίωση  έγκρισης πρακτικής άσκησης 

του ΤΕΙ Ηπείρου. Επίσης η ΣΤΑΥΡΟΥ Χάρις του Ευαγγέλου    σπουδάστρια   του ΤΕΙ  Ηπείρου   Τμήματος  

Τεχνολόγων  Γεωπονίας, κατέθεσε στην  υπηρεσία  μας  την  από  08 – 03 – 2021  αίτηση  με  την  οποία  ζητάει  

να πραγματοποιήσει την  πρακτική  τη;  άσκηση  για  το  χρονικό   διάστημα  από  01 – 04- 2021  μέχρι  30 – 

9- 2021  για  την  απόκτηση  του  πτυχίου  της. Συνημμένα  προσκόμισε  βεβαίωση  έγκρισης  πρακτικής  

άσκησης του ΤΕΙ  Ηπείρου. Με την   αριθμ  Ζ1 / 136036/ 24-8- 2016 ( ΦΕΚ  2914/τ.Β/ 13-9-2016) Κοινή  

απόφαση των  Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας 

& Θρησκευμάτων  εγκρίθηκαν στη Περιφέρεια  Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων ( 10 ) Δέκα   θέσεις  για  πρακτική  

άσκηση  σπουδαστών ΤΕΙ διαφόρων ειδικοτήτων. Η δαπάνη για  την  πρακτική άσκηση των ανωτέρω  

αναφερομένων σπουδαστών ανέρχεται  στο  ποσό # 2.112,96 ευρώ #  πλέον  εργοδοτικής  εισφοράς  για την  

κάλυψη  των αμοιβής  τους, για τα προαναφερόμενα  χρονικά διάστημα αντίστοιχα  από (ήτοι  μηνιαία δαπάνη  

176,08 Ευρώ πλέον εργοδοτική εισφορά) σε  βάρος  των  πιστώσεων του  Προϋπολογισμού  Περιφέρειας. 

Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  , εισηγούμαστε  την  έγκριση  και τη διάθεση  πίστωσης  για  το  έτος  2021 , όπως  

αναλύεται  κατωτέρω: (ΠΙΝΑΚΑΣ) …». 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 34672/3044/644-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 644/18-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…Σας  γνωρίζουμε ότι ο ΖΩΗΣ Αντώνιος του Νικολάου, σπουδαστής  

του  ΤΕΙ Ανατολικής  Μακεδονίας  -Τμήμα  Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών, κατέθεσε  στην  υπηρεσία μας   την  

12- 03  2021  αίτηση  με  την  οποία  ζητάει   να  πραγματοποιήσει  την  πρακτική του   άσκηση   το  χρονικό  

διάστημα  από 01 –04– 2021 έως  30 –09 -2021 για την  απόκτηση  του πτυχίου του. Με την έναρξη  της 

πρακτικής άσκησης θα προσκομίσει  βεβαίωση του  ΤΕΙ  Ανατολικής  Μακεδονίας. Επίσης η ΣΙΝΤΟΥ Ελένη  

του Ευαγγέλου  σπουδάστρια του ΤΕΙ  Δυτικής  Μακεδονίας (Καστοριάς)  Τμήμα Μηχανικών  πληροφορικής, 

κατέθεσε  στην  υπηρεσία  μας  την  από  12 – 03– 2021  αίτηση  με  την  οποία  ζητάει  να  πραγματοποιήσει 

την  πρακτική  της  άσκηση  για  το  χρονικό   διάστημα  από  01 – 05- 2021  μέχρι  31 – 10- 2021  για  την  

απόκτηση  του  πτυχίου  της. Με την έναρξη  της   πρακτικής  άσκησης θα  προσκομίσει  βεβαίωση  του  ΤΕΙ 

Καστοριάς. Με την   αριθμ  Ζ1 / 136036/ 24-8- 2016 ( ΦΕΚ  2914/τ.Β/ 13-9-2016) Κοινή  απόφαση των  

Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας & 

Θρησκευμάτων  εγκρίθηκαν στη Περιφέρεια  Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων  ( 10 )  Δέκα   θέσεις  για  πρακτική  

άσκηση  σπουδαστών  ΤΕΙ  διαφόρων  ειδικοτήτων. Η δαπάνη  για  την  πρακτική  άσκηση  των ανωτέρω  

αναφερομένων σπουδαστών ανέρχεται στο ποσό  #  2.112,96 ευρώ #  πλέον  εργοδοτικής  εισφοράς  για την  

κάλυψη  των   αμοιβής  τους , για τα προαναφερόμενα  χρονικά  διάστημα αντίστοιχα  από (ήτοι  μηνιαία 

δαπάνη  176,08 Ευρώ πλέον εργοδοτική εισφορά) σε  βάρος  των  πιστώσεων του  Προϋπολογισμού  

Περιφέρειας. Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω, εισηγούμαστε  την έγκριση  και τη διάθεση  πίστωσης  για  το  έτος  
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2021 , όπως  αναλύεται  κατωτέρω: (ΠΙΝΑΚΑΣ) …» 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη διενέργεια πρακτικής άσκησης, σε Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου των: α) ΠΟΓΙΑ Λαζάρου του Σπυρίδωνα, σπουδαστή  του  
ΤΕΙ Ηπείρου - Τεχνολόγων Γεωπονίας, β) ΣΤΑΥΡΟΥ Χάρις του Ευαγγέλου, σπουδάστριας  του 
ΤΕΙ Ηπείρου Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπονίας, γ) ΖΩΗ Αντωνίου του Νικολάου, σπουδαστή 
του ΤΕΙ Ανατολικής  Μακεδονίας - Τμήμα  Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών και δ) ΣΙΝΤΟΥ Ελένης  
του Ευαγγέλου, σπουδάστριας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Καστοριάς) Τμήμα Μηχανικών 
Πληροφορικής για το χρονικό διάστημα από 01-04-2021 μέχρι 30-09-2021  για  την  απόκτηση  
των  πτυχίων  τους. 

Η δαπάνη για την αμοιβή καθενός εκ των ανωτέρω σπουδαστών, για το χρονικό διάστημα από 
01-04-2021 μέχρι 30-09-2021, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1.056,48 € πλέον εργοδοτικής 
εισφοράς 121,32 € (ήτοι μηνιαία δαπάνη 176,08 € πλέον εργοδοτικής εισφοράς 10,11 €), θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 0385 και 0291, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων έτους 2021, σύμφωνα με τις με α/α 21 και αρ. πρωτ. 
451/42/04-01-2021 και α/α 26 και αρ. πρωτ. 457/47/04-01-2021 αποφάσεις ανάληψης 
υποχρέωσης, οι οποίες καταχωρήθηκαν με α/α 21 και 26 αντίστοιχα στο βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/458/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 της αριθμ. πρωτ. 35815/1732/16-03-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας από 
κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, αποχιονισμός, καθαρισμός τάφρων-
χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ  που προκλήθηκαν μετά από περιόδους έντονων και  
παρατεταμένων βροχοπτώσεων καθώς  και συνεχιζόμενων παγετών στο Οδικό Δίκτυο 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, 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 

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) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 1733/16-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 651/19-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει προς έγκριση την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 35815/1732/16-03-2021 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα : «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση 
βατότητας από κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, αποχιονισμός, καθαρισμός 
τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ  που προκλήθηκαν μετά από περιόδους έντονων 
και  παρατεταμένων βροχοπτώσεων καθώς  και συνεχιζόμενων παγετών στο Οδικό Δίκτυο 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της 
συγκοινωνίας.». 

6. Ότι 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. 35815/1732/16-
03-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για 
την αποκατάσταση βατότητας από κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, αποχιονισμός, 
καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ  που προκλήθηκαν μετά από περιόδους 
έντονων και  παρατεταμένων βροχοπτώσεων καθώς  και συνεχιζόμενων παγετών στο Οδικό 
Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της 
συγκοινωνίας», το κείμενο την οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής: 

«………. 

                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 

                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

                      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ         

  AYTOTEΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   Ιωάννινα 16 Μαρτίου 2021      

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

         Αριθμ. Πρωτ.  35815/1732 
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Ταχ. Δ/νση : Πλ. Πύρρου 1   

Ταχ. Κώδικας :  452 21                           

Πληροφορίες         Δ. Μαυρογιώργος                                                      

Τηλέφωνο : (2651) 0 87 313               

FAX  : (2651) 0 26 475      

E-mail  : prostasia@php.gov.gr          

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

Έχοντας  υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ. 140 /2010 «Οργανισμός Περιφέρειας  Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ. Α΄ /27-12-2010) 

όπως τροποποιήθηκαν με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του 

ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής 

Μακεδονίας  και την αριθ. 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής 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)» 

5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

6. Την Υ.Α 1299/2003 «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», 

περί φυσικών – τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών. 

7. Το υπ΄αριθμ. 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΔΑ : 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους. 

8. 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. 

9. Την με αριθ. πρωτ. 310/12-01-2021 (ΑΔΑ: 67ΖΕ46ΜΤΛΒ-ΓΩ5) απόφαση  κήρυξης σε κατάσταση 

Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κόνιτσας της Π.Ε. Ιωαννίνων έως και 08-07-2021. 

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 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. 

13. Λόγω της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε μετά από περιόδους έντονων και παρατεταμένων 

βροχοπτώσεων καθώς και συνεχιζόμενων παγετών στο Οδικό Δίκτυο της  Π.Ε. 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 και αποκατάσταση των ζημιών. 

 

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 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΝΤΑΣΤΑΜΑΝΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΔΙΣΤΡΑΤΟ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

164161696 

ΙΝΟ 6301 
 

8.000,00 € 

ΕΠ. ΟΔΟΣ ΔΙΣΤΡΑΤΟ-

ΚΟΝΙΤΣΑ 
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ΝΤΑΦΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 

 

ΡΩΜΑΝΟ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

041441983 

ΜΕ 91574 

ΜΕ 88436 
12.000,00 € 

ΕΠ. ΟΔΟΣ 

ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ-

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΚΙΟΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΒΑΣΙΛΙΚΟ 

ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

133908136 

ΜΕ 79189 5.000,00 € 
ΕΠ. ΟΔΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟ-

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ 

 

που αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέσουν άμεσα τα εν λόγω μέσα και ότι άλλο απαιτηθεί από 15-03-2021 

και μέχρι το πέρας των επειγουσών εργασιών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι έκτακτες ανάγκες που έχουν 

προκύψει. 

 

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 

…………». 

 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. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/459/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 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) 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/
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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 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. 1819/19-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 663/19-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης ποσού 6.878,00 €  χωρίς  Φ.Π.Α (8.528,72 € 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. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, συνολικού ποσού 8.528,72 € με Φ.Π.Α. καθώς και τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 
2018ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού 
και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» (Υποέργο: 
«Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων καθώς και υπηρεσιών και ειδών 
συνεργείου (ανταλλακτικά-αναλώσιμα, διάφορα υλικά κ.λ.π.) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 
έτους 2021»), για την προμήθεια ανταλλακτικών και για εργασίες συντήρησης – επισκευής για τα 
μηχανήματα και οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και ειδών συνεργείου 
(ανταλλακτικά – αναλώσιμα, διάφορα υλικά κ.λ.π.), όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα: 

Α/Α 
ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-

ΟΧΗΜ. 

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ-

ΟΧ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ 

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 24% 

1 ΜΕ 121953 
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ, ΦΙΛΤΡΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 

1.850,00 € 2.294,00 € 

  ΚΗΗ 6014 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΛΙΚΟ ΒΑΨΙΜΟ 1.200,00 € 1.488,00 € 

3 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
ΠΙΕΣΤΙΚΟ, ΣΩΛΗΝΕΣ, ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ, 

ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ 
958,00 € 1.187,92 € 

4 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
ΗΛΕΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΜ. 3, ΨΗΦΙΑΚΕΣ 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΕΜ. 3 
2.100,00 € 2.604,00 € 

4 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
ΑΦΙΣΕΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 
450,00 € 558,00 € 

4 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 320,00 € 396,80 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 6.878,00 € 8.528,72 € 

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

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: ΨΡΨΔ7Λ9-Μ6Μ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/460/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 21-01-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – αποκατάσταση 
προσβάσεων στους οικισμούς Μακρύκαμπο - Γουριανά – Γραικικό μέσω της ε.ο. 19», 
προϋπολογισμού € 73.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

4. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/04-
03-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020, 11/48/27-07-2020 και 13/61/22-10-2020 αποφάσεις 
περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του. 

5. Την με α/α 2214 και αρ. πρωτ. 4553/17-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΙ9Ρ7Λ9-1ΨΩ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, ποσού € 73.000,00 για την πληρωμή του έργου «Βελτίωση – αποκατάσταση 
προσβάσεων στους οικισμούς Μακρύκαμπο - Γουριανά – Γραικικό μέσω της ε.ο. 19», σε βάρος των 
πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.011.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Άρτας οικ. έτους 2020 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2020, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 2372 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - 
Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

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

7. Την αριθμ. 33/2158/11-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – αποκατάσταση προσβάσεων στους οικισμούς 
Μακρύκαμπο - Γουριανά – Γραικικό μέσω της ε.ο. 19», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 58.870,97 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 
73.000,00 €, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 3237/09-12-2020  εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 3091/07-12-2020 απόφαση του Δ/ντή 
Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.011.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. 
Άρτας οικ. έτους 2020,  σύμφωνα με την με α/α 2214 και αρ. πρωτ. 4553/17-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΙ9Ρ7Λ9-
1ΨΩ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2372 στο βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, 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. Άρτας. 

8. Την αριθμ. 3/154/28-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 
21-01-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού 
(άρθρο 117 του Ν.4412/16), που διενεργήθηκε στις 21-01-2021, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – αποκατάσταση προσβάσεων στους οικισμούς Μακρύκαμπο - Γουριανά – 
Γραικικό μέσω της ε.ο. 19», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, 
απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 58.870,97 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 73.000,00 €, σε βάρος 
των πιστώσεων του του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.011.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, και σύμφωνα με το οποίο, μετά τη διενεργηθείσα κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και «Κώστας Κώστας»  που κατέθεσαν 
ισότιμες προσφορές, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Κ. 
ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα τρία επί τοις εκατό (43,00 %) 
στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 29.173,35 € χωρίς απρόβλεπτα, 
αναθεώρηση και ΦΠΑ, 33.556,45 € χωρίς ΦΠΑ και 41.610,00 € με ΦΠΑ. 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 460/23-02-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 413/23-02-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 23-02-
2021 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος. 
Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται 
στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης, βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη. Κατόπιν τούτου 
εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.», με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα τρία επί τοις εκατό (43,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου 
της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 29.173,35 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 
33.556,45 € χωρίς ΦΠΑ και 41.610,00 € με ΦΠΑ. 
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10. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 23-02-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-01-2021 ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – 
αποκατάσταση προσβάσεων στους οικισμούς Μακρύκαμπο - Γουριανά – Γραικικό μέσω της ε.ο. 19», 
προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 58.870,97 
€ και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 73.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 
071.9781.01.011.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021, 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία 
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα 
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα 
την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης σαράντα τρία επί τοις εκατό (43,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και 
προσφερόμενο ποσό 29.173,35 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 33.556,45 € χωρίς ΦΠΑ 
και 41.610,00 € με ΦΠΑ. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 
21-01-2021 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – αποκατάσταση προσβάσεων στους 
οικισμούς Μακρύκαμπο - Γουριανά – Γραικικό μέσω της ε.ο. 19», προϋπολογισμού δημοπράτησης 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 58.870,97 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 
73.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.011.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021,  

στην εργοληπτική επιχείρηση «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 43,00 % 
και προσφερόμενο ποσό 29.173,35 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 33.556,45 € χωρίς ΦΠΑ 
και 41.610,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το από 21-01-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 3/154/28-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, 
από 23-02-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, 
τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας 
διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε.», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο ποσό 
των 41.610,00 € με ΦΠΑ, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 
071.9781.01.011.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021, 
σύμφωνα με την με α/α 868 και αρ. πρωτ. 878/10-03-2021 (ΑΔΑ:9Κ2Ι7Λ9-ΑΙ5) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 873 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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  

ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) του έργου 

«Βελτίωση–αποκατάσταση προσβάσεων στους οικισμούς Μακρύκαμπο- Γουριανά – Γραικικό 

μέσω της ε.ο. 19» 

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕ ΠΕ Άρτας σήμερα στις 23.02.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 

1000 πμ οι: 

1. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος, 

2. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος, και 

3. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,  

μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, όπως κληρωθήκαμε σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. οικ. 

103/19.01.2021 πρακτικό κλήρωσης της ΔΤΕΠΕ Άρτας, μετά την αρ. 33/2161/11.12.2020 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση 

σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης του διαγωνισμού προκειμένου να ελέγξουμε τα 

δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου. 

Έχοντας υπόψη: 

Την αρ. 3/154/28.01.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την 

οποία εγκρίθηκε το από 21.01.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει των 

διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 

έργου: ««Βελτίωση–αποκατάσταση προσβάσεων στους οικισμούς Μακρύκαμπο- Γουριανά – 

Γραικικό μέσω της ε.ο. 19» προϋπολογισμού 73.000,00 € με ΦΠΑ κατά την οποία, 

προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, 

με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα τρια επί τοις εκατό (43,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου 

της μελέτης και προσφερόμενο ποσό  33.556,45 € χωρίς ΦΠΑ και 41.610,00 € με ΦΠΑ. 

1. Το αρ. πρωτ. 302/08.02.2021 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 3/154/28.01.2021 

απόφασης στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

2. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο 

καθοριζόμενο χρονικό διάστημα. 

3. Το αρ. πρωτ. οικ. 394/15.02.2021 έγγραφο υποβολής δικαιολογητικών στον προσωρινό 

ανάδοχο Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ . 

4. Την από 460/19.02.2021 αίτηση της Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ (προσωρινού αναδόχου) 

με την οποία κατέθεσε σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά.   

5. Η Επιτροπή έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών και βρήκε αυτά σύμφωνα 

με τη διακήρυξη. 

Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση Κ. 

ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα τρια επίί τοις εκατό (43,00 

%) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό  33.556,45 € χωρίς ΦΠΑ 

και 41.610,00 € με ΦΠΑ. 

Το παρόν συντάσσεται σε συνέχεια του από 21.01.2021 πρακτικού δημοπρασίας. 

 

 Η Επιτροπή 

   

 1. Ιωάννα Ζαρκάδα 

   

 2. Χρυσάνθη Τσιρώνη 

   

 3. Ιωάννης Τσιρώνης 

 

  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/461/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 28-01-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός υδατορεμάτων περιοχής 
Αμφιθέας και τάφρου Αγ. Αναργύρων - Λιμίνης», προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) 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/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/04-
03-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020, 11/48/27-07-2020 και 13/61/22-10-2020 αποφάσεις 
περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 35/2237/22-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός υδατορεμάτων περιοχής Αμφιθέας και τάφρου 
Αγ. Αναργύρων - Λιμίνης», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, 
απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 59.677,42 € και συνολικής δαπάνης 74.000,00 € με ΦΠΑ, με τους 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 3351/17-12-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 3349/17-12-2020 απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και 
με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.026.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020,  σύμφωνα με την με α/α 2211 
και αρ. πρωτ. 4550/17-11-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 
2369 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Άρτας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

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

8. Την αριθμ. 4/220/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 
28-01-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού 
(άρθρο 117 του Ν.4412/16), που διενεργήθηκε στις 28-01-2021, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός υδατορεμάτων περιοχής Αμφιθέας και τάφρου Αγ. Αναργύρων - Λιμίνης», 
προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 
59.677,42 € και συνολικής δαπάνης 74.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων  του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 
071.9779.01.026.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, σύμφωνα με την με 
α/α 2211 και αρ. πρωτ. 4550/17-11-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε 
με α/α 2369 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της 
Π.Ε. Άρτας και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση 
«Σπυρίδων Ζιώβας», η οποία προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης εξήντα επί τοις εκατό (60,00 %) 
στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 23.870,97 € χωρίς ΦΠΑ και 29.600,00 
€ με ΦΠΑ. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 585/16-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 587/16-03-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 09-03-
2021 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος. 
Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται 
στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης, βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη. Κατόπιν τούτου 
εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «Σπυρίδων Ζιώβας», η οποία 
προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης εξήντα επί τοις εκατό (60,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της 
μελέτης και προσφερόμενο ποσό 23.870,97 € χωρίς ΦΠΑ και 29.600,00 € με ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 09-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-01-2021 ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός 
υδατορεμάτων περιοχής Αμφιθέας και τάφρου Αγ. Αναργύρων - Λιμίνης», προϋπολογισμού 
δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 59.677,42 € και συνολικής 

ΑΔΑ: ΨΡΨΔ7Λ9-Μ6Μ



-166- 
 

δαπάνης 74.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων  του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.026.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021,   

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία 
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα 
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα 
την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «Σπυρίδων Ζιώβας», η οποία προσέφερε 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης εξήντα επί τοις εκατό (60,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και 
προσφερόμενο ποσό 23.870,97 € χωρίς ΦΠΑ και 29.600,00 € με ΦΠΑ. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 
28-01-2021 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός υδατορεμάτων περιοχής Αμφιθέας 
και τάφρου Αγ. Αναργύρων - Λιμίνης», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, 
απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 59.677,42 € και συνολικής δαπάνης 74.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων  του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.026.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. 
Άρτας οικ. έτους 2021, 

στην εργοληπτική επιχείρηση «Σπυρίδων Ζιώβας», με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 60,00 % στις τιμές του 
Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 23.870,97 € χωρίς ΦΠΑ και 29.600,00 € με ΦΠΑ, 
σύμφωνα με το από 28-01-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 
4/220/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 09-03-2021 
Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία 
προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και 
των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε.», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο ποσό 
των 29.600,00 € με ΦΠΑ, και  με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 
071.9779.01.026.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021, 
σύμφωνα με την με α/α 877 και αρ. πρωτ. 887/10-03-2021 (ΑΔΑ:ΨΚΚΘ7Λ9-ΛΕΟ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 882 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 4/220/10-02-2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με το σκεπτικό ότι το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε ο 
μειοδότης είναι πολύ μεγάλο (μεγαλύτερο του 60%) και σε συνδυασμό από την εμπειρία έργων που έχουν 
κατασκευαστεί (υπήρξαν χρονοτριβές, καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις..) δεν καθιστούν την πρόταση 
φερέγγυα. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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: ΨΡΨΔ7Λ9-Μ6Μ



-167- 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) του έργου: 

«Καθαρισμός υδατορεμάτων περιοχής Αμφιθέας και τάφρου Αγ. Αναργύρων - Λιμίνης». 

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕ ΠΕ Άρτας σήμερα στις 09.03.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 

1000 πμ οι: 

1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος, 

2. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος, και 

3. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,  

μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, όπως κληρωθήκαμε σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. οικ. 

214/27.01.2021  πρακτικό κλήρωσης της ΔΤΕΠΕ Άρτας, μετά την αρ. 33/2161/11.12.2020 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση 

σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης του διαγωνισμού προκειμένου να ελέγξουμε τα 

δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αρ. 4/220/10.02.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με 

την οποία εγκρίθηκε το από 28.01.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει των 

διατάξεων του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 

έργου: «Καθαρισμός υδατορεμάτων περιοχής Αμφιθέας και τάφρου Αγ. Αναργύρων - 

Λιμίνης» προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης 

αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «Σπυρίδων Ζιώβας», η οποία προσέφερε ενιαίο 

ποσοστό έκπτωσης εξήντα επί τοις εκατό (60 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και 

προσφερόμενο ποσό 23.870,97 € χωρίς ΦΠΑ και 29.600,00 € με ΦΠΑ. 

2. Το αρ. πρωτ. 425/18.02.2021 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 4/220/10.02.2021 

απόφασης στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο 

καθοριζόμενο χρονικό διάστημα. 

4. Το αρ. πρωτ. οικ. 540/02.03.2021 έγγραφο υποβολής δικαιολογητικών στον προσωρινό 

ανάδοχο ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΖΙΩΒΑ. 

5. Την από 03.03.2021 αίτηση του κ. Σπυρίδωνα Ζιώβα (προσωρινού αναδόχου) με την οποία 

κατέθεσε σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά.   

Η Επιτροπή έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 

23.2-23.9 της διακήρυξης και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη. 

Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση 

«Σπυρίδων Ζιώβας», η οποία προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης εξήντα επί τοις εκατό (60 

%) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 23.870,97 € χωρίς ΦΠΑ και 

29.600,00 € με ΦΠΑ. 

Το παρόν συντάσσεται σε συνέχεια του από 28.01.2021 πρακτικού δημοπρασίας. 

 Άρτα, 09.03.2021 

 Η Επιτροπή 

 1. Χρήστος Παπαβασιλείου 
   
 2. Χρυσάνθη Τσιρώνη 
   
 3. Ιωάννης Τσιρώνης 

 

  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/462/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
37505/649/19-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 26-01-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συμπληρωματικές εργασίες του 
διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας (Τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη)», 
προϋπολογισμού € 71.554,30 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-
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. 33/2159/11-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του 
Ν.4412/16), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συμπληρωματικές εργασίες του 
διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας (Τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη)», 
προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 
57.705,08 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 71.554,30 € με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην 
αριθμ. πρωτ. 3238/09-12-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
του έργου, με την αριθμ. πρωτ. 2641/08-12-2020 απόφαση της ΔΤΕ/Π.Ε. Άρτας και εγκρίθηκε η 
δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
330 Ηπείρου με Κ.Α 2015ΕΠ33000012 και τίτλο «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού 
δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας (Τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη δήμου Τετραφυλλίας – Α΄ Φάση), 
(π.κ. 2007ΣΕ44000001)». Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, 
με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

4. Την αριθμ. 4/219/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
από 26-01-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), που διενεργήθηκε στις 26-01-2021, για την κατασκευή 
του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συμπληρωματικές εργασίες του διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – 
Ευρυτανίας (Τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη)», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 57.705,08 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 
71.554,30 €, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 330 Ηπείρου με Κ.Α 
2015ΕΠ33000012 και τίτλο «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – 
Ευρυτανίας (Τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη δήμου Τετραφυλλίας – Α΄ Φάση), (π.κ. 
2007ΣΕ44000001)» και σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η 
εργοληπτική επιχείρηση «Ευαγγελία Κάλλια», η οποία προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
πενήντα δύο επί τοις εκατό (52,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο 
ποσό € 27.698,43 χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη € 34.346,06 με ΦΠΑ. 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 569/12-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 603/16-03-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το 
από 09-03-2021 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου 
του θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών 
που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης, βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη. 
Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση 
«Ευαγγελία Κάλλια», η οποία προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα δύο επί τοις εκατό 
(52,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό € 27.698,43 χωρίς 
ΦΠΑ και συνολική δαπάνη € 34.346,06 με ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 09-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-01-2021 ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Συμπληρωματικές εργασίες του διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας (Τμήμα Αστροχώρι - 
Μεγαλόχαρη)», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και 
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αναθεώρηση) 57.705,08 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 71.554,30 €, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 330 Ηπείρου με Κ.Α 2015ΕΠ33000012 και τίτλο «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση 
διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας (Τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη δήμου Τετραφυλλίας 
– Α΄ Φάση), (π.κ. 2007ΣΕ44000001)», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής 
και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα 
οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού διαπίστωσε ότι 
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας 
διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση 
«Ευαγγελία Κάλλια», η οποία προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα δύο επί τοις εκατό 
(52,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό € 27.698,43 χωρίς ΦΠΑ 
και συνολική δαπάνη € 34.346,06 με ΦΠΑ. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε 
στις 26-01-2021 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συμπληρωματικές εργασίες του 
διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας (Τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη)», προϋπολογισμού 
δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 57.705,08 € και 
συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 71.554,30 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 330 
Ηπείρου με Κ.Α 2015ΕΠ33000012 και τίτλο «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου 
Άρτας – Ευρυτανίας (Τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη δήμου Τετραφυλλίας – Α΄ Φάση), (π.κ. 
2007ΣΕ44000001)»,  

στην εργοληπτική επιχείρηση «Ευαγγελία Κάλλια», με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα δύο επί 
τοις εκατό (52,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό € 27.698,43 
χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη € 34.346,06 με ΦΠΑ, σύμφωνα με το από 26-01-2021 Πρακτικό 
της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 4/219/10-02-2021  απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 09-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και 
εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων 
στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Ευαγγελία 
Κάλλια», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο 
ποσό των € 34.346,06 με ΦΠΑ, και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 330 Ηπείρου με Κ.Α 2015ΕΠ33000012 και τίτλο «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση 
διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας (Τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη δήμου Τετραφυλλίας 
– Α΄ Φάση), (π.κ. 2007ΣΕ44000001)». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) του έργου: 
«Συμπληρωματικές εργασίες του διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας (Τμήμα 
Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη)».  

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας σήμερα στις 09.03.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 1000 πμ οι: 

1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος, 

2. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος, και 

3. Γεώργιος Δάφνος, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,  

μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, όπως κληρωθήκαμε σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. 171/25.01.2021 
πρακτικό κλήρωσης της ΔΤΕΠΕ Άρτας, μετά την αρ. 33/2161/11.12.2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να 
ελέγξουμε τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αρ. 4/219/10.02.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με 
την οποία εγκρίθηκε το από 26.01.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει των 
διατάξεων του 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 
«Συμπληρωματικές εργασίες του διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας (Τμήμα 
Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη)» προϋπολογισμού 71.554,30 € με ΦΠΑ κατά την οποία, 
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «Ευαγγελία Κάλλια», η 
οποία προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα δύο επί τοις εκατό (52,00%) και 
προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 27.698,43 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 34.346,06 €. 

2. Το αρ. πρωτ. 426/17.02.2021 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 4/219/10.02.2021 
απόφασης στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο 
καθοριζόμενο χρονικό διάστημα. 

4. Το αρ. πρωτ. οικ. 477/22.02.2021 έγγραφο υποβολής δικαιολογητικών στον προσωρινό 
ανάδοχο «Ευαγγελία Κάλλια». 

5. Την από 03.03.2021 αίτηση της κ. Ευαγγελία Κάλλια (προσωρινού αναδόχου) με την 
οποία κατέθεσε προς την Επιτροπής Διαγωνισμού σφραγισμένο φάκελο με τα 
δικαιολογητικά  που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης. 

Η Επιτροπή έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 
23.2-23.9 της διακήρυξης και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη. 
Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση 
«Ευαγγελία Κάλλια», η οποία  προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωση πενήντα δύο επί τοις εκατό 
(52,00%), με προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 27.698,43 και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 
34.346,06 €. 
Το παρόν συντάσσεται σε συνέχεια του από 26.01.2021 πρακτικού δημοπρασίας. 

 
 Άρτα, 09.03.2021 
 Η Επιτροπή 
  
 1. Χρήστος Παπαβασιλείου 
   
 2. Ιωάννης Τσιρώνης 
   
 3. Γεώργιος Δάφνος 

 
  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/463/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 19-01-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – αποκατάσταση 
παρακαμπτηρίων οδών με το επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού € 72.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
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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5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (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). 

4. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/04-
03-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020, 11/48/27-07-2020 και 13/61/22-10-2020 αποφάσεις 
περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του. 

5. Την με α/α 2216 και αρ. πρωτ. 4555/17-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΤΜΛ7Λ9-ΕΧ3) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, ποσού € 72.000,00 για την πληρωμή του έργου «Βελτίωση – αποκατάσταση 
παρακαμπτηρίων οδών με το επαρχιακό   δίκτυο», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 
071.9781.01.013.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020 
έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2020, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2374 
στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

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

7. Την αριθμ. 33/2157/11-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – αποκατάσταση παρακαμπτηρίων οδών με το 
επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και 
αναθεώρηση) 58.064,52 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 72.000,00 €, με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην 
αριθμ. πρωτ. 3216/08-12-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του 
έργου, με την αρ. 3092/07-12-2020 απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε η δαπάνη και 
η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.013.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020,  σύμφωνα με την με α/α 2216 
και αρ. πρωτ. 4555/17-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΤΜΛ7Λ9-ΕΧ3) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 2374 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - 
Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με 
μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

8. Την αριθμ. 3/153/28-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 
19-01-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού 
(άρθρο 117 του Ν.4412/16), που διενεργήθηκε στις 19-01-2021, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – αποκατάσταση παρακαμπτηρίων οδών με το επαρχιακό δίκτυο», 
προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 
58.064,52 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 72.000,00 €, σε βάρος των πιστώσεων του  Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 
071.9781.01.013.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, και σύμφωνα με το 
οποίο προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Ευάγγελος Φελέκης», η οποία 
προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα ένα επί τοις εκατό (51,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου 
της μελέτης και προσφερόμενο ποσό  € 28.451,61χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη € 35.280,00 με 
ΦΠΑ. 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 485/03-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 621/17-03-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 03-03-
2021 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος. 
Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται 
στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης, βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη. Κατόπιν τούτου 
εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «Ευάγγελος Φελέκης», η 
οποία προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα ένα επί τοις εκατό (51,00 %) στις τιμές του 
Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό  € 28.451,61χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη € 
35.280,00 με ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 
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Εγκρίνει το από 03-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-01-2021 ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – 
αποκατάσταση παρακαμπτηρίων οδών με το επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού δημοπράτησης 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 58.064,52 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 
72.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.013.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021, 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία 
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα 
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα 
την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «Ευάγγελος Φελέκης», η οποία προσέφερε 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα ένα επί τοις εκατό (51,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και 
προσφερόμενο ποσό  € 28.451,61χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη € 35.280,00 με ΦΠΑ. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 
19-01-2021 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – αποκατάσταση παρακαμπτηρίων 
οδών με το επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, 
απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 58.064,52 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 72.000,00 € σε βάρος των 
πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.013.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. 
Άρτας οικ. έτους 2021,  

στην εργοληπτική επιχείρηση «Ευάγγελος Φελέκης», με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα ένα επί τοις 
εκατό (51,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό  € 28.451,61χωρίς ΦΠΑ 
και συνολική δαπάνη € 35.280,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με το από 19-01-2021 Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 3/153/28-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
και βάσει του ανωτέρω, από 03-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα 
με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Ευάγγελος Φελέκης», 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο ποσό των € 
35.280,00 με ΦΠΑ, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.013.01 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 869 
και αρ. πρωτ. 879/10-03-2021 (ΑΔΑ:68Ξ67Λ9-4Λ0) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 874 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - 
Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) του έργου: 

«Βελτίωση – αποκατάσταση παρακαμπτηρίων οδών με το επαρχιακό δίκτυο».  

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας σήμερα στις 03.03.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 1000 πμ 

οι: 

1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος, 

2. Νικόλαος Σερβετάς, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος, και 

3. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,  

μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, όπως κληρωθήκαμε σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. οικ. 

85/18.01.2021 πρακτικό κλήρωσης της ΔΤΕΠΕ Άρτας, μετά την αρ. 33/2161/11.12.2020 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση 

προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αρ. 3/153/28.01.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με 

την οποία εγκρίθηκε το από 19.01.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει των 

διατάξεων του 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«Βελτίωση – αποκατάσταση παρακαμπτηρίων οδών με το επαρχιακό δίκτυο» 

προϋπολογισμού 72.000,00 € με ΦΠΑ κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης 

αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «Ευάγγελος Φελέκης», η οποία προσέφερε ενιαίο 

ποσοστό έκπτωσης πενήντα ένα επί τοις εκατό (51,00 %) και προσφερόμενο ποσό χωρίς 

ΦΠΑ 28.451,61 και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 35.280,00 €. 

2. Το αρ. πρωτ. 303/09.02.2021 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 3/153/28.01.2021 

απόφασης στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο 

καθοριζόμενο χρονικό διάστημα. 

4. Το αρ. πρωτ. οικ. 409/15.02.2021 έγγραφο υποβολής δικαιολογητικών στον προσωρινό 

ανάδοχο «Ευάγγελο Φελέκη». 

5. Την από 23.02.2021 αίτηση του κ. Ευάγγελου Φελέκη (προσωρινού αναδόχου) με την 

οποία κατέθεσε προς την Επιτροπή Διαγωνισμού σφραγισμένο φάκελο με τα 

δικαιολογητικά  που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης. 

Η Επιτροπή έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 
23.2-23.9 της διακήρυξης και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη. 
Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση 
«Ευάγγελος Φελέκης», η οποία  προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα ένα επί τοις εκατό 
(51,00 %), με προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 28.451,61 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 
35.280,00 €. 
Το παρόν συντάσσεται σε συνέχεια του από 19.01.2021 πρακτικού δημοπρασίας. 
 
 Άρτα, 03.03.2021 
 Η Επιτροπή 
  
 1. Χρήστος Παπαβασιλείου 
   
 2. Νικόλαος Σερβετάς 
   
 3. Ιωάννης Τσιρώνης 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/464/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 διάλυσης της σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Μεταφορά νερού από τον 
Άραχθο προς τον αύλακα άρδευσης περιοχής Περάνθης Λουτροτόπου Κομμένου», 
αναδόχου Λάμπρου Ε. Γεωργούλα. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 605/16-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
633/18-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«…. Σας γνωρίζουμε ότι ο ανάδοχος κατασκευής του έργου «Μεταφορά νερού από τον Άραχθο προς τον αύλακα 

άρδευσης περιοχής Περάνθης Λουτροτόπου Κομμένου», υπέβαλε αίτημα διάλυσης της σύμβασης. 

Επί του θέματος αυτού, σας αναφέρουμε τα εξής: 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Έργων 

Χρηματοδοτούμενων από Έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2019 με πίστωση 120.000,00 € σύμφωνα με την με αριθμό 

3/14/22.03.2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου. 

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας και εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 

2794/01.08.2019 απόφασή της. Τα τεύχη της διακήρυξης συντάθηκαν από την ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας και εγκρίθηκαν 

με την με αριθμό 25/1992/08.08.2019 (θέμα 58ο) απόφαση Οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου  

[ΑΔΑ: 60ΑΓ7Λ9-ΘΒ5 19REQ005438978 2019-08-14]. 

Η δημοπρασία έγινε στις 17.09.2019 με την διαδικασία «διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη 

ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων» και το σύστημα προσφοράς του άρθρου 27 (με 

επί μέρους ποσοστά έκπτωσης) του Ν.4412/2016 και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση του κ. 

Λάμπρου Ε. Γεωργούλα, που πρόσφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση τριάντα εννέα και είκοσι οκτώ εκατοστά επί 

τοις εκατό (39,28 %) στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 58.759,79 € χωρίς ΦΠΑ. 

Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την με αριθμό 28/2312/23.09.2019 (θέμα 93ο) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου [ΑΔΑ: Ψ9ΠΛ7Λ9-0ΑΗ]. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας κατακυρώθηκε με την με αριθμό 33/2617/08.11.2019) (θέμα 46ο) απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου [ΑΔΑ: 6ΩΘ57Λ9-5ΓΡ  19AWRD005865903 2019-11-18]. 

Η Σύμβαση Κατασκευής Έργου για ποσό με ΦΠΑ 72.800,21 €, υπογράφηκε στις 05.05.2020 μεταξύ του 

Αντιπεριφερειάρχη Άρτας και του κ. Λάμπρου Γεωργούλα  [ΑΔΑ: 66ΟΠ7Λ9-Σ0Λ   20SYMV006652374 

2020-05-05]. 

Ο ανάδοχος υπέβαλε αίτηση διακοπής των εργασιών και μετά την αποδοχή της από την Υπηρεσία υπέβαλε 

αίτηση διάλυσης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν 4412/2016 παραιτούμενος κάθε οικονομικής 

αποζημίωσης. 

Κατόπιν αυτών και επειδή επί της λύσης της σύμβασης αποφαίνεται η Προϊσταμένη Αρχή, δηλαδή η 

Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, και 

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), (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα 

Καλλικράτης. 

3. Τις διατάξεις του ΠΔ 140/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ Α’ 233/27.12.2010) όπως 

τροποποιήθηκε με την με αριθμό 202855/27.12.2016 απόφαση (ΦΕΚ 4400/Β/30.12.2016) και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του ΠΔ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε 

θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων 

εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α’42), αρμοδιότητας των 

Περιφερειών» (ΦΕΚ Α’ 26/31.01.2013). 

5. Την αριθ. 3/14/22.03.2019 (θέμα 2ο) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου με θέμα «Έγκριση 

περιφερειακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από έσοδα της Περιφέρειας έτους 2019» στην οποία 

περιλαμβάνεται και η εκτέλεση του ανωτέρω έργου [ΑΔΑ: ΨΗΛ07Λ9-ΛΙ3]. 
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6. Την με αριθμό πρωτ. 2794/01.08.2019 απόφαση έγκρισης μελέτης του έργου, συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 

120.000,00 €, της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας. 

7. Την με αριθμό 25/1990/08.08.2019 (θέμα 58ο) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου για 

την κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου 

[ΑΔΑ: 60ΑΓ7Λ9-ΘΒ5   19REQ005438978 2019-08-14]. 

8. Την με αριθμό 33/2617/08.11.2019 (θέμα 46ο) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου για 

την κατακύρωση του αποτελέσματος της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας [ΑΔΑ: 6ΩΘ57Λ9-5ΓΠ   

19RWD005865903 2019-11-18]. 

9. Την από 05.05.2020 σύμβαση κατασκευής έργου. [ΑΔΑ: 66ΟΠ7Λ9-Σ0Λ 20SYMV006652374 2020-05-

05]. 

10. Την από 12.11.2020 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου. 

11. Την με αριθμό πρωτ. πε 2968/26.02.2021 απόφαση αποδοχής της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών. 

12. Την από 08.03.2021 αίτηση του αναδόχου περί διάλυσης της Σύμβασης. 

13. Το άρθρο 161 του Ν. 4412/2016. 

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  

τη διάλυση της από 05.05.2020 Σύμβασης κατασκευής του έργου «Μεταφορά νερού από τον Άραχθο προς 

τον αύλακα άρδευσης περιοχής Περάνθης Λουτροτόπου Κομμένου», αναδόχου Λάμπρου Ε. Γεωργούλα, 

χωρίς καμία αποζημίωση του αναδόχου λόγω διάλυσης σύμβασης. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη διάλυση της από 05-05-2020 Σύμβασης κατασκευής του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Μεταφορά νερού από τον Άραχθο προς τον αύλακα άρδευσης περιοχής Περάνθης 
Λουτροτόπου Κομμένου», αναδόχου Λάμπρου Ε. Γεωργούλα, χωρίς καμία αποζημίωση του 
αναδόχου λόγω διάλυσης σύμβασης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/465/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 51ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 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) 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. 

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 την όμοια, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης 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. 873/18-03-2021 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 637/18-03-2021 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 πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, έτους 2021, σύμφωνα με τον κατωτέρω 
πίνακα, ως εξής: 

Α/

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

Ε.Φ. 072 /  

ΚΑΕ 

1 
Δαπάνη επισκευής-συντήρησης (εργασία) των  ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων  των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας. 
140,00€ 0869 

2 
Προμήθεια  ηλεκτρολογικού υλικού (πολύπριζα λαμπτήρες) για τις 

ανάγκες  των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας. 
600,00€ 1699 

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

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. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/466/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 52ο 

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής 
του, για την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο, ενός (1) καινούργιου πετρελαιοκίνητου 
επιβατικού  αυτοκίνητου, τύπου SUV 4Χ4, πεντάθυρου, πέντε (5)  θέσεων, κυλινδρισμού 
κινητήρα  έως 1.800 c.m3,  για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού € 35.000,00 
με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 12/675/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 35.000,00 € με ΦΠΑ για την 
προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της ΠΕ Άρτας, σε βάρος των πιστώσεων 
του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9779.01.023.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. 
Άρτας, οικ. έτους 2020. 

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

7. Την με α/α 462 & αριθμ. πρωτ. 251/20-01-2021 (ΑΔΑ:ΨΔ527Λ9-ΖΕΒ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης (δέσμευση πίστωσης) για την πραγματοποίηση της δαπάνης, σε βάρος των 
πιστώσεων του ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. 
Άρτας, οικ. έτους 2021, καταχωρημένη με α/α 399 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 873/18-03-2021 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 637/18-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με 
την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την « Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και των όρων 

αυτού  για την προμήθεια, από το ελεύθερο εμπόριο, ενός (1) καινούργιου πετρελαιοκίνητου επιβατικού 

αυτοκίνητου, τύπου SUV 4Χ4, πεντάθυρου, πέντε (5) θέσεων, κυλινδρισμού κινητήρα  έως 1.800 c.m3,  για 

τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. 

Άρτας, προϋπολογισμού τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Για την 

ανωτέρω προμήθεια έχει εκδοθεί η αριθμ. Α/Α:462 /οικ.251/20-01-2021 (ΑΔΑ:ΨΔ527Λ9-ΖΕΒ) απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 399 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 

Υπηρεσίας μας, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 071 ΚΑΕ 9779 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π. 

Ε. Άρτας, οικ. έτους 2021. (συνημμένη  η από 17-03-2021 εισήγηση διακήρυξης του Τμήματος Προμηθειών 

της Π.Ε. Άρτας).». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - 
Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια από το ελεύθερο 
εμπόριο, ενός (1) καινούργιου πετρελαιοκίνητου επιβατικού αυτοκίνητου, τύπου SUV 4Χ4, 
πεντάθυρου, πέντε (5) θέσεων, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.800 c.m3,  για τις υπηρεσιακές 
ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. 
Άρτας, προϋπολογισμού 35.000,00 € με Φ.Π.Α. 
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βάσει της αρ. πρωτ. 17455/15.02.2021 (ΑΔΑ: 62Θ5ΟΡ1Γ-Κ1Τ) απόφασης της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, περί έγκρισης αγοράς από το 
ελεύθερο εμπόριο, οχήματος, για την κάλυψη αναγκών της Π.Ε. Άρτας, και του αριθμ. πρωτ. 
20156/02-02-2021 εγγράφου του Τμήματος Πολιτικής και Εποπτείας Κρατικών Αυτοκινήτων 
της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου 
Εσωτερικών, σχετικά με την «Έγκριση εξαίρεσης αυτοκινήτου της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας από το ανώτατο όριο κυλινδρισμού μηχανής». 

Η ως άνω προκαλούμενη δαπάνη για τη διενέργεια του διαγωνισμού, θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9779.01.023.01, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την αριθμ. 12/675/13-05-2020 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής και την με α/α 462 & αριθμ. πρωτ. 251/20-01-2021 
(ΑΔΑ:ΨΔ527Λ9-ΖΕΒ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, καταχωρημένη με α/α 399 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Άρτας. 

Β. Καταρτίζει τη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την 
συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής,  
για την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο, ενός (1) καινούργιου πετρελαιοκίνητου 
επιβατικού αυτοκίνητου, τύπου SUV 4Χ4, πεντάθυρου, πέντε (5) θέσεων, κυλινδρισμού 
κινητήρα  έως 1.800 c.m3,  για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 35.000,00 € με 
Φ.Π.Α., με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο 
Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 873/18-03-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας, 
βάσει των τεχνικών προδιαγραφών, που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της Διακήρυξης. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/467/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 53ο 

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και 
κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Άρτας και του ΚΕΣΥ Άρτας, 
συνολικού προϋπολογισμού € 65.400,00 με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), 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, 
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 2/4/22-
02-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης 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. 873/18-03-2021 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 637/18-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία 
εισηγείται: « Α. Έγκριση δαπάνης, διάθεση και  δέσμευση  πιστώσεων συνολικού ποσού εξήντα πέντε χιλιάδων 

τετρακοσίων ευρώ (65.400,00€) με ΦΠΑ για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, σε βάρος των πιστώσεων του 

Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου-Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2021, ανά Ε.Φ./ΚΑΕ ως εξής: 45.000,00€ για προμήθεια 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού συναφούς εξοπλισμού σε βάρος του Ε.Φ.072 ΚΑΕ 1723, 19.500,00€ προμήθεια 

φωτοτυπικών μηχανημάτων σε βάρος του Ε.Φ.072 ΚΑΕ 1713 και 900,00€ προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε 

βάρος του Ε.Φ.072 ΚΑΕ 1725, και Β. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και των όρων αυτού για την προμήθεια 

μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Άρτας και του 

ΚΕΣΥ Άρτας. (συνημμένη  η από 17-03-2021 εισήγηση διακήρυξης του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Άρτας).». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού 65.400,00 € με Φ.Π.Α. για την προμήθεια 
μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, 
σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, έτους 2021, ως εξής: 

1. 45.000,00 € για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού συναφούς εξοπλισμού σε βάρος 
του Ε.Φ. 072 & ΚΑΕ 1723, 

2. 19.500,00 € για προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων σε βάρος του Ε.Φ. 072 & ΚΑΕ 1713 και  
3. 900,00 € για προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε βάρος του Ε.Φ. 072 & ΚΑΕ 1725. 

Β. Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού 
της Π.Ε. Άρτας, συνοπτικού διαγωνισμού και καταρτίζει τη διακήρυξή του, με έγγραφες σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Άρτας και του Κ.Ε.Σ.Υ. 
Άρτας», συνολικού προϋπολογισμού 65.400,00 € με Φ.Π.Α., κατά τις ποσότητες και ανά είδος όπως 
αναλυτικά αποτυπώνονται στον Πίνακα Ειδών του Παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης, 

και εγκρίνει τους όρους και τα Παραρτήματα της διακήρυξης, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα 
Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω 
αριθμ. πρωτ. 873/18-03-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/468/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 54ο 

Έγκριση διενέργειας επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση 
ακινήτου/ων για την στέγαση των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, της 
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, του Αυτοτελούς Τμήματος 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, και των Υπηρεσιών Διοίκησης της Περιφερειακής 
Ενότητας 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) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/96 περί μισθώσεων, του Π.Δ. 34/95 περί εμπορικών μισθώσεων, 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 13/65/22-10-2020 (ΑΔΑ: Ψ6ΒΩ7Λ9-ΗΔΑ) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί έγκρισης μεταβίβασης στην Οικονομική Επιτροπή, της 
αρμοδιότητας για την «παραχώρηση χρήσης, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και 
ακινήτων». 

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

7. Την αριθμ. 4/225/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας και κατάρτισης των όρων της διακήρυξης, για τη 
μίσθωση ακινήτου/ων για την στέγαση των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, της 
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, του Αυτοτελούς Τμήματος 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, και των Υπηρεσιών Διοίκησης της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών, ως εξής:  

Α)  συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας διακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων (250 τ.μ.) με 
απόκλιση δέκα τοις εκατό (± 10%) προς τα άνω ή προς τα κάτω, που θα χρησιμοποιηθεί για 
τη στέγαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης. 

Β) συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας εννιακοσίων τετραγωνικών μέτρων (900 τ.μ.) με 
απόκλιση δέκα τοις εκατό (± 10%) προς τα άνω ή προς τα κάτω για χώρους γραφείων, και 
τριακόσιων τετραγωνικών μέτρων (300 τ.μ.) με απόκλιση δέκα τοις εκατό (± 10%) προς τα 
άνω ή προς τα κάτω για αποθηκευτικούς χώρους, που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση 
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και του Αυτοτελούς Τμήματος 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας. 

Γ) συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας επτακοσίων τετραγωνικών μέτρων (700 τ.μ.) με 
απόκλιση δέκα τοις εκατό (± 10%) προς τα άνω ή προς τα κάτω, που θα χρησιμοποιηθεί για 
τη στέγαση των Υπηρεσιών Διοίκησης. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για το μίσθωμα, το ύψος της οποίας θα προσδιορισθεί από την 
κατακυρωτική απόφαση, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 072.0813 του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας, βάσει της με α/α: 371 και αριθμ. 
πρωτ. 213/19-01-2021 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 
341 στα βιβλία εγκρίσεων και εντολών της της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Άρτας. 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 873/18-03-2021 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 637/18-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με 
την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα σχέδιο της διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου/ων 
και εισηγείται την: «Έγκριση διενέργειας επαναληπτικής δημόσιας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης 
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ακινήτου/ων για την στέγαση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, της Διεύθυνσης Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής, του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, και των 

Υπηρεσιών Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας με τους ίδιους όρους της  αριθμ. οικ. 663/24-02-

2021 αρχικής διακήρυξης της Π.Ε. Άρτας, στο πλαίσιο της οποίας δεν υποβλήθηκε καμία  αίτηση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος   (συνημμένη η από  18-03-2021 εισήγηση).». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την επανάληψη της διενέργειας δημόσιας μειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 242/96, για τη μίσθωση ακινήτου/ων για την στέγαση των 
Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, 
του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, και των Υπηρεσιών Διοίκησης 
της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών,  

χωρίς τροποποίηση των εγκεκριμένων με την αριθμ. 4/225/10-02-2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, όρων της αρχικής διακήρυξης, δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε καμία 
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ως άνω δημοπρασία έως την καταληκτική ημερομηνία 
που όριζε η αρχική αριθμ. οικ. 663/24-02-2021 διακήρυξη.  

Επισημαίνεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη για το μίσθωμα, το ύψος της οποίας θα 
προσδιορισθεί από την κατακυρωτική απόφαση, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 
072.0813 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας, βάσει της 
με α/α: 371 και αριθμ. πρωτ. 213/19-01-2021 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 341 στα βιβλία εγκρίσεων και εντολών της της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΡΨΔ7Λ9-Μ6Μ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/469/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 55ο 

Εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, για προσλήψεις τακτικού 
προσωπικού στο πλαίσιο του πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων για τα έτη 
2022 – 2025 για την 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) 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 

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

5. Την εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. 
πρωτ. 846/17-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 659/19-03-2021 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία, σε εφαρμογή του αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ / Φ.2.9 
/74/ οικ. 2775/3-3-2021 «Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας 
διοίκησης 2022 - 2025» (ΑΔΑ: 9ΙΞ946ΜΤΛ6-Ρ65) εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, 
και λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες σε τακτικό προσωπικό, αιτείται τη θετική 
εισήγηση της Ο.Ε. προς το Περιφερειακό Συμβούλιο προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι 
αναφερόμενες θέσεις τακτικού προσωπικού ανά κατηγορία / κλάδο / ειδικότητα για την 
στελέχωση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

6. Κατά την έναρξη της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε την 
αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης, επειδή το θέμα θα περιληφθεί στην συνολική 
εισήγηση της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Εσωτερικής Λειτουργίας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για τον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων για τα έτη 2022 – 
2025 για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Αναβάλλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος: «Εισήγηση προς το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Ηπείρου, για προσλήψεις τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του πολυετούς 
προγραμματισμού προσλήψεων για τα έτη 2022 – 2025 για την Π.Ε. Άρτας.». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΡΨΔ7Λ9-Μ6Μ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/470/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 56ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός ερεισμάτων και ρεμάτων στην περιοχή 
Καλεντίνης Άρτας (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3872/12-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
586/12-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη: 

1. Ότι, σαν αποτέλεσμα των τελευταίων έντονων βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν, ήταν να εκδηλωθούν 

καταπτώσεις σε πολλά σημεία της εθνικής οδού Άρτας – Καρδίτσας και κυρίως στην περιοχή της Καλεντίνης, 

όπου η φύση και η αλληλουχία των πετρωμάτων τις ευνοούσαν. Σα συνέπεια αυτών ήταν μεγάλο μέρος του 

καταστρώματος της οδού να έχει καλυφθεί και η κυκλοφορία να διεξάγεται με δυσκολία. Επιπλέον, τα 

προϊόντα των καταπτώσεων δυσχεραίνουν την ομαλή απορροή των υδάτων στα τεχνικά, οπότε αυτά 

διέρχονται ανεξέλεγκτα και πολλές φορές κάθετα στην οδό, αυξάνοντας κατά πολύ τις πιθανότητες πρόκλησης 

ατυχήματος. Απαιτείται άμεσα ο καθαρισμός της οδού και η απομάκρυνση των προϊόντων των 

κατολισθήσεων, ώστε η κυκλοφορία να διεξάγεται κανονικά και με ασφάλεια. Σημειώνεται ότι ο Δήμος 

Γεωργίου Καραϊσκάκη εκ του οποίου διέρχεται η εν λόγω εθνική  έχει κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. 

2. Την  με  αριθμ. : 33788/1284/11-03-2021 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. 

2018ΕΠ53000001 με υποέργο : «Άμεσος καθαρισμός ερεισμάτων και ρεμάτων στην περιοχή Καλεντίνης 

Άρτας ( παροχή υπηρεσιών)» 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Άμεσος καθαρισμός ερεισμάτων 

και ρεμάτων στην περιοχή Καλεντίνης Άρτας (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  
«Άμεσος καθαρισμός ερεισμάτων και ρεμάτων στην περιοχή Καλεντίνης Άρτας (παροχή 
υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται άμεσα ο καθαρισμός της εθνικής οδού 
Άρτας – Καρδίτσας και κυρίως στην περιοχή της Καλεντίνης και η απομάκρυνση των προϊόντων 
των κατολισθήσεων, ώστε η κυκλοφορία να διεξάγεται κανονικά και με ασφάλεια δεδομένου ότι, 
μετά τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν, εκδηλώθηκαν καταπτώσεις σε 
πολλά σημεία της ως άνω οδού, όπου η φύση και η αλληλουχία των πετρωμάτων τις ευνοούσαν, 
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με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος του καταστρώματος της οδού να έχει καλυφθεί,  η κυκλοφορία να 
διεξάγεται με δυσκολία και τα προϊόντα των καταπτώσεων να δυσχεραίνουν την ομαλή απορροή 
των υδάτων στα τεχνικά, οπότε αυτά διέρχονται ανεξέλεγκτα και πολλές φορές κάθετα στην οδό, 
αυξάνοντας κατά πολύ τις πιθανότητες πρόκλησης ατυχήματος, ενώ επιπλέον, ο Δήμος 
Γεωργίου Καραϊσκάκη εκ του οποίου διέρχεται η εν λόγω εθνική  έχει κηρυχτεί σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/471/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 57ο 

Έγκριση του από 18-12-2020 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 ανάθεση της υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
με τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση των έργων κατασκευής τριών (3) 
κυκλικών κόμβων στο οδικό δίκτυο ευθύνης Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 49.600,00 € με 
Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
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. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/04-
03-2020, 4/15/13-03-2020 και 8/30/29-05-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης και 3ης 
τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 14/835/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
πραγματοποίησης δαπάνης ποσού 49.600,00 € με Φ.Π.Α., και διάθεσης των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.005.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020, για την υλοποίηση του 
υποέργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση των 
έργων κατασκευής τριών (3) κυκλικών κόμβων στο οδικό δίκτυο ευθύνης Π. Ε. Θεσπρωτίας». 

7. Την αριθμ. 18/1140/17-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 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 Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση των 
έργων κατασκευής τριών (3) κυκλικών κόμβων στο οδικό δίκτυο ευθύνης Π.Ε. Θεσπρωτίας», 
προϋπολογισμού 49.600,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 
071.9779.01.005.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020, βάσει της με α/α: 
1510 και αριθμ. πρωτ. 81910/10883/29-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΧΗΑ7Λ9-32Δ) απόφασης ανάληψης 
πολυετούς υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1535 στα βιβλία εγκρίσεων και εντολών της 
της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης 
διεκπεραίωσης σύμβασης, οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, που δεν 
επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές 
διαδικασίες με διαπραγμάτευση που ορίζονται στο Ν.4412/16, λόγω του εξαιρετικά επείγοντος 
χαρακτήρα του έργου, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 12549/16-07-
2020 εισήγηση της υπηρεσίας. 

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

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 4467/18-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 636/18-03-
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 στην «ΜΕΤΡΟΝ Α. Ε. - 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», με προσφορά  47.000,00 € με τον ΦΠΑ (ή 37.903,22 € χωρίς ΦΠΑ).  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 18-12-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που 
διενεργήθηκε στις 18-12-2020 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016, βάσει της σχετικής Πρόσκλησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και 
λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 18/1140/17-07-2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση 
των έργων κατασκευής τριών (3) κυκλικών κόμβων στο οδικό δίκτυο ευθύνης Π.Ε. Θεσπρωτίας», 
προϋπολογισμού 49.600,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.005.01 
του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 

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 
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φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης, ήτοι των 
υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Αγρονόμος 
Τοπογράφος Μηχανικός β) «ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» και γ) ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του 
δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην 
καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας, βάσει της προσφοράς 
εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.  

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα 
«ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» 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 στην «ΜΕΤΡΟΝ Α. Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», με προσφορά  47.000,00 € με ΦΠΑ 
(37.903,22 € χωρίς ΦΠΑ).  

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση της 
υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση των έργων κατασκευής τριών (3) 
κυκλικών κόμβων στο οδικό δίκτυο ευθύνης Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 49.600,00 € με Φ.Π.Α. 
σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.005.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, στον οικονομικό φορέα «ΜΕΤΡΟΝ Α. Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», με προσφορά  
47.000,00 € με ΦΠΑ (37.903,22 € χωρίς ΦΠΑ) και 

 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης της ανωτέρω υπηρεσίας στην εταιρεία «ΜΕΤΡΟΝ Α. Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, στο ποσό των 47.000,00 € με Φ.Π.Α., με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.005.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021, βάσει της 
με α/α 887 και αριθμ. πρωτ. 35667/4312/16-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΝ87Λ9-ΦΡΝ) απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 887 στα βιβλία εγκρίσεων και εντολών της της Δ/νσης 
Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, εκφράζοντας τη διαφωνία του για την επιλογή της 
διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 και όχι για την σκοπιμότητα και 
αναγκαιότητα υλοποίησης του 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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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                      
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ                                 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                   
    

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   
ΜΕ  ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

 
 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412, άρθρο 32, παράγραφος γ )  

για την ανάθεση υπηρεσίας 
 

«Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση των έργων 
τριών [3] κυκλικών κόμβων στο οδικό δίκτυο ευθύνης Π. Ε. 

Θεσπρωτίας»    
 

Στην Ηγουμενίτσα την Παρασκευή  18/12/2020  και ώρα 10πμ., στα Γραφεία 
της Υπηρεσίας μας, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

 
1. Αλεξίου Παύλος, Πολιτικός Μηχανικός, Αν. Δ/ντής της Υπηρεσίας 
2. Τσολίγκας Θεόδωρος, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος της Υπηρεσίας 

μας 
3. Κολιούση Χριστίνα, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος της Υπηρεσίας μας  
 
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού που ορίσθηκε με το από 10/11/2020 

Πρακτικό Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, για την ανάθεση της ως άνω υπηρεσίας, αφού διαπιστώθηκε από το 
Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας η εμπρόθεσμη υποβολή των Προσφορών, προέβη στο 
άνοιγμα των Φακέλων προσφοράς και στον έλεγχο των δικαιολογητικών.  

 
Μετά των έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώνεται ότι οι τρεις (3) 

προσφέροντες διαθέτουν τα τυπικά προσόντα και γίνονται δεκτοί και η επιτροπή συνεχίζει 
με το άνοιγμα - έλεγχο των Οικονομικών Προσφορών, οι οποίες αριθμήθηκαν και 
καταχωρούνται στον παρακάτω Πίνακα: 

 

α/
α 

Επωνυμία προσφέροντα 
Συνολική 

προσφορά 
€ 

1 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Αγρονόμος Τοπογράφος 
Μηχανικός  

48.000,00 

2 ΜΕΤΡΟΝ Α. Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 47.000,00 

3 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 48.500,00 
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Όπως προκύπτει η καλύτερη προσφορά είναι η με αριθμό (2) της εταιρίας  
«ΜΕΤΡΟΝ Α. Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», που προσφέρει το ποσό των 
47.000,00€ με Φ. Π. Α. και ορίζεται προσωρινός ανάδοχος.  

 
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού με το Α. Π. 161264/22609/10.11.2020 

έγγραφο κάλεσε τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει τα επικαιροποιημένα 
δικαιολογητικά που περιγράφονται στο ΤΕΥΔ. 

 
Η «ΜΕΤΡΟΝ Α. Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» με το Α. Π. 

161949/22679/11.11.2020 έγγραφό της κατέθεσε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 
Τέλος, η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού προέβη σε έλεγχο των δικαιολογητικών 

προτείνει την ανάθεση της παραπάνω Υπηρεσίας στην «ΜΕΤΡΟΝ Α. Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», αντί του ποσού των Σαράντα Επτά Χιλιάδων ευρώ με τον ΦΠΑ [ή 
37.903,22€ χωρίς ΦΠΑ] 
 

 
Ηγουμενίτσα,    18 Δεκέμβρη 2020 

 
 
 
 

Αλεξίου Παύλος, Πολιτικός Μηχανικός 
 
 
 

Τσολίγκας Θεόδωρος, Μηχανολόγος Μηχανικός  
 
 
 

Κολιούση Χριστίνα, Πολ. Μηχανικός ΤΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/472/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 58ο 

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πιστώσεων και των όρων διακηρύξεων των διαγωνισμών, για την 
ανάδειξη εργολάβων δακοκτονίας, στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Συλλογικής 
Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
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 αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 2/4/22-
02-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3937/09-03-2021 
έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 564/09-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.),  στην 
οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«...Έχοντας υπόψη : …. 

9. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16). 

10. Το Ν.Δ. 2413/09-05-1953 «Περί καταπολεμήσεως του δάκου της ελιάς», όπως τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα με το Ν.Δ. 2939/1954 (ΦΕΚ 170/Α΄) «τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.Δ. 2413/1953» 

και το Ν.Δ. 3630/1956 (ΦΕΚ 279/Α΄) «τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.Δ. 2413/1953». 

11. Το υπ’αριθμ.πρωτ. 13277/340396/4-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων για την έναρξη του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 

2021 

12. Τις εγκεκριμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της ΠΕ Θεσπρωτίας, οικονομικού έτους 2021 

13. Την από 10/02/2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Έγκριση εφαρμογής προγράμματος 

Δακοκτονίας κατά το έτος 2021» 

14. Την υπ’αριθμ.πρωτ.9791/08-02-2021 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, για κατανομή ποσού ύψους 

έως 20.954.300,00 ευρώ σε Περιφέρειας της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, 

προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας. 

15. Την απαιτούμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη συνολικού ποσού 81.675,62 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

για την ανάδειξη εργολάβου διενέργειας δολωματικών από εδάφους ψεκασμών  και 

16. Την απαιτούμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη συνολικού ποσού 16.601,49 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

για την παγιδοθεσία των προστατευόμενων ελαιοδέντρων σε Δημοτικά και Τοπικά Διαμερίσματα, εντός 

χωρικής αρμοδιότητας της ΠΕ Θεσπρωτίας. 

17. Το γεγονός ότι η πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης είναι επιβεβλημένη, καθώς συντελεί στην 

εκπλήρωση των σκοπών της ΠΕ Θεσπρωτίας, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 

186 του ν.3852/2010. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 

 Την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης ποσού 81.675,62 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τον από 

εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων με την ανάδειξη εργολάβου/ων και  

 Την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης ποσού 16.601,49 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την 

παγιδοθεσία των προστατευόμενων ελαιοδέντρων, στα πλαίσια της εφαρμογής του Προγράμματος 

Δακοκτονίας σε Δημοτικά και Τοπικά Διαμερίσματα, εντός χωρικής αρμοδιότητας της ΠΕ Θεσπρωτίας 

 Την έγκριση διάθεσης των ανωτέρω πιστώσεων, οι οποίες θα βαρύνουν τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 

της ΠΕ Θεσπρωτίας, οικονομικού έτους  2021 (Φορέας  295 – ΚΑΕ  0879). 

 Την έγκριση υλοποίησης των υπηρεσιών δολωματικού ψεκασμού, με την διαδικασία του ανοικτού 

μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού καθώς και των όρων της σχετικής διακήρυξης. 

 Την έγκριση υλοποίησης του έργου της παγιδοθεσίας, με τη διαδικασία του πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού, καθώς και των όρων της σχετικής διακήρυξης. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης ποσού € 81.675,62 με ΦΠΑ, για τον από εδάφους ψεκασμό 
ελαιοδέντρων με την ανάδειξη εργολάβου/ων για το έτος 2021, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, η οποία είναι 
επιβεβλημένη, καθώς συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, όπως αυτές 
προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και 
τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021 (Φορέας 295 ΚΑΕ 0879) 
και  

Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, σε συνεργασία με τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
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της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιμής ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο, για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή 
υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος 
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για το έτος 2021, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», 
προϋπολογισμού € 81.675,62 με ΦΠΑ και  

Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ανωτέρω ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, 
με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της 
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, και επισυνάπτεται στην 
ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 3937/09-03-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

Β. Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης ποσού € 16.601,49 με ΦΠΑ, για την παγιδοθεσία των 
προστατευόμενων ελαιοδέντρων, στα πλαίσια της εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας σε 
Δημοτικά και Τοπικά Διαμερίσματα, εντός χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2021, 
η οποία είναι επιβεβλημένη, καθώς συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, όπως 
αυτές προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021 (Φορέας 
295 ΚΑΕ 0879) και 

Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, σε συνεργασία με τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές 
και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά 
βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών 
με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του 
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 16.601,49 με ΦΠΑ και  

Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ανωτέρω συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, με τους 
όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης 
Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, και επισυνάπτεται στην ανωτέρω 
αριθμ. πρωτ. 3937/09-03-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/473/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 59ο 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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 την όμοια, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της 
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4047/09-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
572/10-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται 
την έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, 
ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2021, όπως 
εμφανίζονται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών και τη διάθεση των 
απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε. του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, έτους 2021, 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 
 

Α/Α Ε.Φ. ΚΑΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

1 071 9459.12.000.01 

Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς 

Εργασίας βάση της αριθμ. 4/2020 δημόσιας πρόσκλησης του 

ΟΑΕΔ  για το έτος 2021. (συμπληρωματική της αριθμ. 238/14-

02-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης) 

34.000,00 € 

2 291 9459.01.000.01 
Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου 

Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)  
2.175,00 € 

3 291 9459.01.002.01 
Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής 

και εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας .  
    800,00 € 

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

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 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/474/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 60ο 

Συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής με την αριθμ. 464/2021 απόφαση της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, με την οποία έγινε δεκτή η από 08-01-2021 
Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας «KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.» και 
ακυρώθηκε μερικώς η αριθμ. 35/2268/22-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
περί έγκρισης του Πρακτικού Νο4/21-12-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του 
διαγωνισμού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες 
Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή 
Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Περιφέρεια Ηπείρου “Κοινωνική Σύμπραξη: ΠΕ 
Θεσπρωτίας”», προϋπολογισμού € 453.792,00 με ΦΠΑ, με Κωδικό ΟΠΣ 5029413. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

http://www.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, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), 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.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (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. 40/2748/12-12-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή διεξαγωγής του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την προμήθεια τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 
του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς  τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), με σκοπό τη διανομή 
τους στους ωφελούμενους του Προγράμματος. 

6. Την αριθμ. 7/452/20-02-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης 
και διάθεση πίστωσης σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2019, για το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
ΤΕΒΑ 2014-2020. 

7. Την αριθμ. 11/755/21-03-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ανοιχτού (διεθνούς) ηλεκτρονικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων για την υλοποίηση της Πράξης 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018 - 2019» - 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. Θεσπρωτίας”» προϋπολογισμού 
€ 453.792,00 με ΦΠΑ, με Κωδικό ΟΠΣ 5029413 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020. 

Επίσης, καταρτίσθηκε η διακήρυξη ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας 
σύμβασης άνω των ορίων του ως άνω διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής, με τους όρους 
και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της 
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. 
πρωτ. 1089/20-03-2019 εισήγηση της υπηρεσίας, και σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 
32809/974/12-03-2019 (εισερχόμενο έγγραφο) της Διαχειριστικής Αρχής του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ), με 
το οποίο διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη για το Σχέδιο της Διακήρυξης. Η δαπάνη για τη 
διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, στον ΕΦ 071 & ΚΑΕ 9459.011.01 σύμφωνα 
με την αριθμ. 7/452/20-02-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και την Α/Α: 
884/04.03.2019 με αριθμ. πρωτ.: οικ. 28393/854/04.03.2019 απόφαση ανάληψης 
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πολυετούς υποχρέωσης με α/α καταχώρησης 862 στο Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών 
πληρωμής της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

8. Την αριθμ. 21/1691/03-07-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο1/02-07-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του 
Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής, βάσει της 
αριθμ. 46409/1328/02-04-2019 διακήρυξης της Π.Ε Θεσπρωτίας (Α/Α Συστ.: 72538) για την 
υλοποίηση της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – 
Περιφέρεια Ηπείρου “Κοινωνική Σύμπραξη: ΠΕ Θεσπρωτίας”», με Κωδικό ΟΠΣ 5029413 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» 
για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, προϋπολογισμού € 453.792,00 με ΦΠΑ, σε βάρος 
των πιστώσεων του Ε.Φ. 071 & ΚΑΕ 9459.011.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, έτους 2019, και αναδείχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι, οι 
διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς, δεδομένου ότι καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης 
ως προς την πληρότητα των κατατεθέντων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών 
Προσφορών, οι δε οικονομικές τους προσφορές, ανά Τμήμα της αριθ. πρωτ. 
46409/1328/02-04-2019 διακήρυξης, είναι οι συμφερότερες, όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στην απόφαση 

9. Την αριθμ. 29/2370/03-10-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία, σε 
συμμόρφωση προς την αριθμ. 1032/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 367 του Ν. 4412/2016, με την οποία 
έγινε δεκτή η από 22-07-2019 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα με την 
επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και ακυρώθηκε μερικώς, κατά το σκεπτικό της, 
η αριθμ. 21/1691/03-07-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής: Α. Απορρίφθηκε η 
προσφορά του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ» για το Τμήμα Ζ (Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής) της αριθμ. 46409/1328/02-04-
2019 διακήρυξης του διαγωνισμού, και Β. Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος, για το Τμήμα 
Ζ (Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής) της διακήρυξης, ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με προσφορά ποσού € 43.895,56 χωρίς ΦΠΑ. 

10. Την αριθμ. 2/138/20-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία, σε 
συμμόρφωση προς την αριθμ. 1030/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 367 του Ν. 4412/2016, με την οποία 
έγινε δεκτή η από 22-07-2019 Προδικαστική Προσφυγή του Δημητρίου Κάκαβου, και 
ακυρώθηκε μερικώς, σύμφωνα με το σκεπτικό της, η αριθμ. 21/1691/03-07-2019 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής: Α. Απορρίφθηκε η προσφορά του διαγωνιζόμενου οικονομικού 
φορέα «Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για το Τμήμα Γ (Είδη Παντοπωλείου) της αριθμ. 
46409/1328/02-04-2019 (Α/Α Συστ.: 72538) διακήρυξης του ανωτέρω ανοιχτού διεθνούς 
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, και Β. Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος, για το 
Τμήμα Γ (Είδη Παντοπωλείου) της αριθμ. 46409/1328/02-04-2019 (Α/Α Συστ.: 72538) 
διακήρυξης του ανωτέρω ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, ο 
οικονομικός φορέας «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», με προσφορά ποσού 
31.813,09 € χωρίς ΦΠΑ. 

11. Την αριθμ. 2/134/20-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης 
και διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9459.14.001.01 του προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, έτους 2020, για το 
ανεκτέλεστο υπόλοιπο στα πλαίσια της πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και 
βασικής υλικής συνδρομής 2018-2019» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΤΕΒΑ 2014-
2020, που ακολουθήθηκε από την με Α/Α: 374 με αριθμ. πρωτ.: 8673/1287/21-01-2020 
(ΑΔΑ: ΨΡ047Λ9-ΗΩΛ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με α/α καταχώρησης 363 στο 
Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
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12. Την αριθμ. 9/511/06-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
το Πρακτικό Νο2/01-04-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) 
της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος, σύμφωνα με το οποίο:  

Α. Απορρίφθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ΠΙΝΔΟΣ», που είχε αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος για 
το τμήμα Α (Α1) Νωπό κρέας πουλερικών (κοτόπουλο) της αριθμ. 46409/1328/02-04-2019 
διακήρυξης του διαγωνισμού και εγκρίθηκε η κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής της 
εγγύησης συμμετοχής του. 

Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του τμήματος Α (Α1) Νωπό κρέας πουλερικών 
(κοτόπουλο) της αριθμ. 46409/1328/02-04-2019 διακήρυξης του διαγωνισμού, η εταιρεία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που υπέβαλε 
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει του 
Πρακτικού Νο1/02-07-2019 της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, με ποσοστό 
έκπτωσης 20% και  προσφορά ποσού 63.954,18 € χωρίς ΦΠΑ. 

Β. Κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, στους οικονομικούς φορείς, για τα 
Τμήματα Β (Χοιρινό νωπό άνευ οστών), Γ (Είδη Παντοπωλείου), Δ (ελαιόλαδο), Ε (Τυρί φέτα 
ΠΟΠ), ΣΤ (οπωρολαχανικά), Ζ (είδη βασικής υλικής συνδρομής) και Η (γραφική ύλη)  της 
αριθ. πρωτ. 46409/1328/02-04-2019 διακήρυξης και εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων με 
τους μειοδότες. 

13. Την αριθμ. 19/1182/29-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία, σε 
συμμόρφωση προς την αριθμ. 690/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 367 του Ν. 4412/2016, με την οποία 
έγινε εν μέρει δεκτή η από 23-04-2020 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ 
ΓΕΥΜΑΤΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε», και 
ακυρώθηκε μερικώς, σύμφωνα με το σκεπτικό της, η αριθμ. 9/511/06-04-2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής:  

Α. Απορρίφθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων, που είχαν αναδειχθεί ανάδοχοι 
για τα Τμήματα: Β (Χοιρινό νωπό άνευ οστών), Γ (Είδη Παντοπωλείου), Δ (ελαιόλαδο), Ε 
(Τυρί φέτα ΠΟΠ) και ΣΤ (οπωρολαχανικά), της αριθ. πρωτ. 46409/1328/02-04-2019 
διακήρυξης. 

Β. Εγκρίθηκε η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση συμβάσεων για τα 
Τμήματα: Α (Α1) Νωπό κρέας πουλερικών (κοτόπουλο), Β (Χοιρινό νωπό άνευ οστών), Γ 
(Είδη Παντοπωλείου), Δ (ελαιόλαδο), Ε (Τυρί φέτα ΠΟΠ) και ΣΤ (οπωρολαχανικά), της αριθ. 
πρωτ. 46409/1328/02-04-2019 διακήρυξης, επειδή εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 
δεδομένου ότι η προμήθεια των τροφίμων αφορά σε απόρους και μάλιστα του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020», και δεδομένου ότι η 
ισχύς των υποβληθέντων προσφορών έχει λήξει, διαβιβάσθηκε η απόφαση προς την 
αρμόδια για τη διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού, Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας / Τμήμα Προμηθειών, ώστε, κατ' εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 97 του 
Ν 4412/2016, να ζητήσει εγγράφως από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία για τα εν λόγω Τμήματα, όπως αναλυτικά στην απόφαση αναφέρεται, είτε να 
παρατείνουν την προσφορά τους, είτε όχι, ώστε η διαδικασία να συνεχιστεί με όσους 
παρατείνουν τις προσφορές τους. 

Γ. Ειδικότερα για τα Τμήματα Ζ (είδη βασικής υλικής συνδρομής) και Η (γραφική ύλη) της 
αριθ. πρωτ. 46409/1328/02-04-2019 διακήρυξης, για τα οποία η εταιρεία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», είχε αναδειχθεί οριστικός ανάδοχος βάσει της αριθμ. 9/511/06-04-2020 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, κατά το μέρος της οποίας δεν ασκήθηκε προσφυγή, 
–σε περίπτωση που αποδεχθεί να παρατείνει την προσφορά της– να προχωρήσει η 
διαδικασία σύναψης των σχετικών συμβάσεων σύμφωνα με το νόμο. 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50524&tradingPartnerId=68942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Yr1F4HAZUEyg1yA9tp2CNQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50524&tradingPartnerId=68942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Yr1F4HAZUEyg1yA9tp2CNQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=NMifaCPYQgNhmyI3AFgA1A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=NMifaCPYQgNhmyI3AFgA1A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=NMifaCPYQgNhmyI3AFgA1A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26459&tradingPartnerId=38329&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=e22NCQBv6-Pk0R4w8KFllQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26459&tradingPartnerId=38329&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=e22NCQBv6-Pk0R4w8KFllQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26459&tradingPartnerId=38329&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=e22NCQBv6-Pk0R4w8KFllQ..
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14. Την αριθμ. 28/1942/06-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο3/05-11-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού του 
θέματος, σύμφωνα με το οποίο αναδείχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι, για τα Τμήματα: Α (Α1) 
Νωπό κρέας πουλερικών (κοτόπουλο), Β (Χοιρινό νωπό άνευ οστών), Γ (Είδη 
Παντοπωλείου), Δ (ελαιόλαδο), Ε (Τυρί φέτα ΠΟΠ) και ΣΤ (οπωρολαχανικά), της αριθ. πρωτ. 
46409/1328/02-04-2019 διακήρυξης, οι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στην απόφαση. 

15. Την αριθμ. 35/2268/22-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο4/21-12-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού του 
θέματος, σύμφωνα με το οποίο: 

Α. Απορρίφθηκε η προσφορά της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ», η οποία είχε αναδειχθεί 
προσωρινός μειοδότης για το Τμήμα Α (Α1) Νωπό κρέας πουλερικών (κοτόπουλο) της 
αριθμ. 46409/1328/02-04-2019 διακήρυξης και εγκρίθηκε η κατάπτωση, υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής, Περιφέρεια Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, της εγγύησης συμμετοχής της 
εταιρείας. 

Β. Κηρύχθηκε άγονος ο ως άνω διαγωνισμός, για το Τμήμα Α (Α1) Νωπό κρέας πουλερικών 
(κοτόπουλο) της αριθμ. 46409/1328/02-04-2019 διακήρυξης, δεδομένου ότι δεν υπήρχε 
επόμενος μειοδότης στην κατάταξη για το τμήμα αυτό. 

Γ. Κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα του ως άνω Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού 
Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για τα Τμήματα: Β (Χοιρινό νωπό άνευ οστών), Γ (Είδη 
Παντοπωλείου), Δ (ελαιόλαδο), Ε (Τυρί φέτα ΠΟΠ) και ΣΤ (οπωρολαχανικά), της αριθ. πρωτ. 
46409/1328/02-04-2019 διακήρυξης, στους αναφερόμενους στην απόφαση, μειοδότες 
οικονομικούς φορείς, και εγκρίθηκε η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.   

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

17. Την αριθμ. 3/160/28-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης 
και διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071. 9459.14.001.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, έτους 
2021, για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και 
βασικής υλικής συνδρομής 2018-2019» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΤΕΒΑ 2014-
2020, που ακολουθήθηκε από την με α/α: 632 & αριθμ. πρωτ. 15015/1829/04-02-2021 
(ΑΔΑ: 6Ι677Λ9-ΙΤΟ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με α/α καταχώρησης 627 στο Βιβλίο 
εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

18. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4015/17-03-
2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 623/17-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 
Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… 1) Με την υπ’αριθμ. 35/2268/22.12.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, 

εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο 4/21.12.2020 της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς 

Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 72538, που αφορούσε στην 

κατακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής της 

Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 - 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ», με κωδικό ΟΠΣ 

5029413. 

2) Κατά της ανωτέρω απόφασης,  α) κατά το μέρος που απορρίφθηκε η προσφορά της εταιρείας με την 

επωνυμία : “ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ” με διακριτικό τίτλο : “KORINTHIAN PALACE CATERING 

A.E” , η οποία είχε αναδειχθεί προσωρινός μειοδότης για το τμήμα Α (Α1) «Νωπό κρέας πουλερικών» 

του διαγωνισμού, δυνάμει της αριθμ. 28/1942/06.11.2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου και β) κατά το μέρος που κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού (i) στην 

εταιρεία : “ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=NMifaCPYQgNhmyI3AFgA1A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=NMifaCPYQgNhmyI3AFgA1A..
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ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τα τμήματα Γ (Είδη Παντοπωλείου) και Ε «Τυρί φέτα ΠΟΠ» και (ii) στην 

εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ» για τα τμήματα 

Β «Κρέας Χοιρινό άνευ οστού» και Δ «Παρθένο ελαιόλαδο» του διαγωνισμού, ασκήθηκε προσφυγή από 

την εταιρεία με διακριτικό τίτλο : “KORINTHIAN PALACE CATERING A.E”. 

 3)  Η αρμόδια Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του 

άρθρου 379 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, έκανε δεκτή την κατατεθείσα προσφυγή, για τους 

λόγους που αναλυτικά εκτίθενται στο σκεπτικό αυτής. 

4) Κατόπιν οι εταιρείες “ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΠΕ» άσκησαν εμπρόθεσμα παρεμβάσεις, με τις οποίες αιτήθηκαν να απορριφθεί η εν λόγω προσφυγή 

και να διατηρηθεί η προσβαλλόμενη απόφαση. Ως εκ τούτου, κατά την εξέτασή τους, οι παρεμβάσεις 

τους έγιναν δεκτές από το 2ο Κλιμάκιο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε: 

Α) Την συμμόρφωση με την 464/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ με συνέπεια την αποδοχή της προσφορά της 

εταιρείας με την επωνυμία : “ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ” με διακριτικό τίτλο : “KORINTHIAN PALACE 

CATERING A.E”, για το τμήμα Α (Α1) «Νωπό κρέας πουλερικών (κοτόπουλο)» και την κατακύρωση 

του τμήματος στην εν λόγω εταιρεία, με το συνολικό ποσό της προσφοράς της (ποσοστό έκπτωσης  2%), 

να ανέρχεται σε 82.726,80 ευρώ (ογδόντα δύο χιλιάδες επτακόσια είκοσι έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά) 

χωρίς ΦΠΑ, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑΕ 

02.03.071.9459.14.001.01 οικονομικού έτους 2021 (σχετική υπ’αριθμ. 632/04.02.2021 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης με α/α έγκρισης 627)  ...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Σε συμμόρφωση προς την αριθμ. 464/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 367 του Ν. 4412/2016, με την οποία έγινε 
δεκτή η από 08-01-2021 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» και με διακριτικό 
τίτλο «KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε», και ακυρώθηκε μερικώς κατά τα μέρη Α & Β, 
σύμφωνα με το σκεπτικό της, η αριθμ. 35/2268/22-12-2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, περί έγκρισης του Πρακτικού Νο4/21-12-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του 
Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, βάσει της αριθμ. 46409/1328/02-
04-2019 διακήρυξης της Π.Ε Θεσπρωτίας (Α/Α Συστ.: 72538) για την υλοποίηση της Πράξης 
«Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες 
και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Περιφέρεια Ηπείρου “Κοινωνική Σύμπραξη: ΠΕ 
Θεσπρωτίας”», με Κωδικό ΟΠΣ 5029413 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, προϋπολογισμού € 
453.792,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9459.14.001.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας: 

Α.  Γίνεται αποδεκτή η προσφορά της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ», η οποία είχε αναδειχθεί 
προσωρινός μειοδότης για το Τμήμα Α (Α1) Νωπό κρέας πουλερικών (κοτόπουλο) της αριθμ. 
46409/1328/02-04-2019 διακήρυξης του διαγωνισμού, βάσει της αριθμ. 28/1942/06-11-2020 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και  

Β. Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του ως άνω Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού 
Διαγωνισμού, βάσει της αριθμ. 46409/1328/02-04-2019 διακήρυξης της Π.Ε Θεσπρωτίας (Α/Α 
Συστ.: 72538) για την υλοποίηση της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 
– Περιφέρεια Ηπείρου “Κοινωνική Σύμπραξη: ΠΕ Θεσπρωτίας”», με Κωδικό ΟΠΣ 5029413 στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του 
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» για τις ανάγκες της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, 

και συγκεκριμένα για το Τμήμα (Α1) Νωπό κρέας πουλερικών (κοτόπουλο) της αριθμ. 
46409/1328/02-04-2019 διακήρυξης, στην εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=NMifaCPYQgNhmyI3AFgA1A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=NMifaCPYQgNhmyI3AFgA1A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=NMifaCPYQgNhmyI3AFgA1A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=NMifaCPYQgNhmyI3AFgA1A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=NMifaCPYQgNhmyI3AFgA1A..
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ», με ποσοστό 
έκπτωσης 2% και ποσό προσφοράς 82.726,80 € χωρίς ΦΠΑ και  

Εγκρίνει την ανάθεση της προμήθειας για το Τμήμα (Α1) Νωπό κρέας πουλερικών (κοτόπουλο) 
της αριθμ. 46409/1328/02-04-2019 διακήρυξης του διαγωνισμού, στην εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ 
ΓΕΥΜΑΤΩΝ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, στο ποσό των 82.726,80 € χωρίς 
ΦΠΑ, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 
071.9459.14.001.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, έτους 
2021, βάσει της αριθμ. 3/160/28-01-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και της με α/α: 
632 & αριθμ. πρωτ. 15015/1829/04-02-2021 (ΑΔΑ: 6Ι677Λ9-ΙΤΟ) απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης με α/α καταχώρησης 627 στο Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 

 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 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=NMifaCPYQgNhmyI3AFgA1A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=NMifaCPYQgNhmyI3AFgA1A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=NMifaCPYQgNhmyI3AFgA1A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=NMifaCPYQgNhmyI3AFgA1A..
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/475/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 61ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός γέφυρας Βρυσέλλας και γεφυρών προς τον αρχαιολογικό χώρο Γιτάνων 
(παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
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. 471/09-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 611/17-03-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη: 

1. Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τις  συνεχείς οχλήσεις των πολιτών της περιοχής Σαγιάδας (Ραγίο- 

Κεστρίνης)περί πλημμύρας του κάμπου, διότι η ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους έχει πάρει μεγάλες 

διαστάσεις έχουν προσβληθεί πολλά πλατάνια που βρίσκονται  εκατέρωθεν του ποταμού Καλαμά και  

συγκεκριμένα κοντά στη γέφυρα Βρυσέλλας και στις γέφυρες που πηγαίνεις προς τον Αρχαιολογικό χώρο 

Γιτάνων, είναι ξερά και για να προλάβουμε  την πτώση αυτών στο ποτάμι και το φράξιμο των γεφυρών 

χρειάζεται άμεσα η κοπή , απομάκρυνση και καύση των δέντρων ώστε να προλάβουμε τυχόν πλημμύρες και 

καταστροφές, σε καλλιέργειες σε αποθήκες κλπ ,  

2. Την  με  αριθμ. : 14426/471/3-2-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού 12.000,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του Έργου: «Αποκατάσταση-καθαρισμός 

αντιπλημμυρικών έργων στην   Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 12.000,00 € (με Φ.Π.Α.).με υποέργο : «Καθαρισμός γέφυρας 

Βρυσέλλας και γεφυρών προς τον αρχαιολογικό χώρο Γιτάνων (παροχή υπηρεσιών)».    

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Καθαρισμός γέφυρας Βρυσέλλας 

και γεφυρών προς τον αρχαιολογικό χώρο Γιτάνων (παροχή υπηρεσιών)» ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση-

καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην   Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020». ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 

530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 προϋπολογισμού: 12,000,00€ (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 12.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αποκατάσταση - καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην   Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός γέφυρας Βρυσέλλας και γεφυρών προς 
τον αρχαιολογικό χώρο Γιτάνων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου επειδή απαιτείται άμεσα η κοπή, 
απομάκρυνση και καύση των ξερών δέντρων πλατάνων, τα οποία έχουν προσβληθεί από την ασθένεια 
του μεταχρωματικού έλκους, εκατέρωθεν του ποταμού Καλαμά και συγκεκριμένα κοντά στη γέφυρα 
Βρυσέλλας και στις γέφυρες προς τον αρχαιολογικό χώρο Γιτάνων, προκειμένου να προληφθεί η πτώση 
αυτών στο ποτάμι και το φράξιμο των γεφυρών καθώς επίσης και τυχόν πλημμύρες και καταστροφές  σε 
καλλιέργειες, αποθήκες κ.λ.π.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/476/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 62ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αμοιβή ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή για το έργο 
“Σύνδεση λιμένα Ηγουμενίτσας – Εγνατία οδός και πρόσβαση προς Μαυρομάτι”». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4102/17-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
619/17-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

6. Την με αριθ. πρωτ. 111246/24-12-2008 Απόφαση της Δ/νσης Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ (Ειδική Υπηρεσία 

Περιβάλλοντος) με την οποία εγκρίθηκε η  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου του 

θέματος και ορίζονται οι περιβαλλοντικοί όροι αυτού. 

7. Την με αριθ. οικ. 975/2010 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία 

εγκρίθηκαν οι κτηματολογικοί πίνακες και διαγράμματα του έργου του θέματος. 

8. Το από 13-03-2012 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης, του Δήμου Ηγουμενίτσας, της ανακοίνωσης πρότασης 

αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. 

9. Τα από 24 και 25-02-2012 φύλλα της εφημερίδας «Θεσπρωτική» και τα από 27/2/2012 και 5/3/2012 φύλλα 

της εφημερίδας ‘’Θεσπρωτών Διαβούλευση’’ όπου δημοσιεύθηκε η ανωτέρω ανακοίνωση. 

10. Το από 15-03-2012 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης, της ΠΕ Θεσπρωτίας, της ανακοίνωσης πρότασης 

αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. 

11. Την παρ. 9 του αρθ.76 του Ν4146 /13 ΦΕΚ90/Α/18-4-13.η οποία προσετέθη στο αριθ. 15 στο Ν. 2882/01 

ΦΕΚ 17/Α/01 με το οποίο ζητάει από τον υπόχρεο προς αποζημίωση τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης των 

απαλλοτριωμένων από ανεξάρτητο και πιστοποιημένο Εκτιμητή. 

12. Το με αριθ. 55426/23-05-2018 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δ/νση Δημοσίων 

Επενδύσεων για την πηγή χρηματοδότησης της δαπάνης για την απαλλοτρίωση που θα αντιμετωπισθεί από 

πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων 2018 ΣΑΕΠ 030 και ανέρχεται στο ποσό των  

τριακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ (347.800,00€). 

13.  Την υπ. αριθ.  34219/1299  από 12-03-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  4.960,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ03000004 

και τίτλο:  «Σύνδεση λιμένα Ηγουμενίτσας –Εγνατία οδός και πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος πόλης 

Ηγουμενίτσας)»Υποέργο: «Αμοιβή ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή για το έργο :  ‘’Σύνδεση λιμένα 

Ηγουμενίτσας – Εγνατία οδός και πρόσβαση προς Μαυρομάτι’’».. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και με το αριθ. 13 παρ. 4, άρθρο 15 παρ. 2 και άρθρο 18 παρ. 6 

του κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων επιβάλλεται η πρόσληψη ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή 

απαλλοτριώσεων προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο : «Σύνδεση λιμένα Ηγουμενίτσας – Εγνατία οδός και 

πρόσβαση προς Μαυρομάτι». 

 ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αμοιβή ανεξάρτητου  

πιστοποιημένου εκτιμητή απαλλοτριώσεων» για την υλοποίηση του έργου :  «Σύνδεση λιμένα Ηγουμενίτσας – 

Εγνατία οδός και πρόσβαση προς Μαυρομάτι», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 

2018ΕΠ03000004, προϋπολογισμού  4.960,00€ (με Φ.Π.Α.).….». 

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

 

ΑΔΑ: ΨΡΨΔ7Λ9-Μ6Μ



-215- 
 

Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού  € 4.960,00 με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 
2018ΕΠ03000004 και τίτλο «Σύνδεση λιμένα Ηγουμενίτσας – Εγνατία οδός και πρόσβαση προς 
Μαυρομάτι (Είσοδος πόλης Ηγουμενίτσας)», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αμοιβή ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή για το έργο “Σύνδεση λιμένα 
Ηγουμενίτσας – Εγνατία οδός και πρόσβαση προς Μαυρομάτι”», δεδομένου ότι επιβάλλεται η 
πρόσληψη ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή απαλλοτριώσεων προκειμένου να υλοποιηθεί 
το ως άνω έργο, σύμφωνα με τα άρθρα 13 παρ. 4, 15 παρ. 2 και 18 παρ. 6 του Ν. 2882/2001 
(ΦΕΚ Α 17/06-02-2001) Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/477/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 63ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στο Εθνικό οδικό δίκτυο Ηγουμενίτσας - Σαγιάδας και 
επαρχιακό οδικό δίκτυο Ηγουμενίτσας – Ράγιο (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
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 Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2965/17-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 647/19-03-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη: 

1. Mετά από αυτοψία υπαλλήλων της υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι τόσο το εθνικό οδικό δίκτυο 

Ηγουμενίτσας-Σαγιάδας όσο  και το επαρχιακό οδικό δίκτυο Ηγουμενίτσας-Ράγιο είναι γεμάτο λακκούβες και 

μάλιστα πολύ επικίνδυνες για τους διερχόμενους οδηγούς., Το γεγονός αυτό για την καλύτερη ασφάλεια των 

οδηγών  καθιστά επείγουσα και επιτακτική ανάγκη να γίνει η επούλωση των λακκουβών όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα..  

2. Την  με  αριθμ. 24976/907/24-02-2021 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 Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 

Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.). με υποέργο : «Εργασίες επούλωσης οπών 

στο Εθνικό οδικό δίκτυο Ηγουμενίτσας-Σαγιάδας και επαρχιακό οδικό δίκτυο Ηγουμενίτσας-Ράγιο(παροχή 

υπηρεσιών)» 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου :  «Εργασίες επούλωσης οπών στο 

Εθνικό οδικό δίκτυο Ηγουμενίτσας-Σαγιάδας και επαρχιακό οδικό δίκτυο Ηγουμενίτσας-Ράγιο(παροχή 

υπηρεσιών)»ΕΡΓΟ: «Συντήρηση –αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας 

Ηπείρου» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  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 «Εργασίες επούλωσης οπών στο Εθνικό οδικό 
δίκτυο Ηγουμενίτσας - Σαγιάδας και επαρχιακό οδικό δίκτυο Ηγουμενίτσας – Ράγιο (παροχή 
υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τόσο το εθνικό οδικό δίκτυο 
Ηγουμενίτσας-Σαγιάδας όσο και το επαρχιακό οδικό δίκτυο Ηγουμενίτσας-Ράγιο είναι γεμάτο λακκούβες 
και μάλιστα πολύ επικίνδυνες για τους διερχόμενους οδηγούς και ως εκ τούτου και για την καλύτερη 
ασφάλεια των οδηγών κρίνεται επείγουσα και επιτακτική η ανάγκη επούλωσης αυτών. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/478/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 64ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 17-12-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντικατάσταση κουφωμάτων και 
εργασίες συντήρησης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καναλακίου», προϋπολογισμού € 60.000,00 με 
ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 26/1762/16-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Πρέβεζας και του Δήμου Πάργας για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση κουφωμάτων και 
εργασίες συντήρησης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καναλακίου», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ. 
Επίσης ορίστηκαν οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης του έργου. 

6. Την αριθμ. 30/2037/19-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντικατάσταση κουφωμάτων και εργασίες συντήρησης στο 
1ο Δημοτικό Σχολείο Καναλακίου», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην 
αριθμ. πρωτ. 5509/10-11-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του 
έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 10579/20-10-2020 
απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάργας, βάσει της σχετικής Προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πάργας, η σύναψη της 
οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 26/1762/16-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και με 
δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.04.012.01 του προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2020 της Π.Ε. Πρέβεζας (για ποσό 45.000,00 €) βάσει της αριθ. πρωτ. 92829/3418/15-07-
2020 (Α/Α 1581) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ 
Πρέβεζας και τις πιστώσεις του ΚΑ 00-6737.002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου 
Πάργας (για ποσό 15.000,00 €) βάσει της αρ. πρωτ. 4.644/Α310-22/5/2020 απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάργας. 

7. Την αριθμ. 35/2265/22-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
από 17-12-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-12-2020 ανοιχτής διαδικασίας 
συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Αντικατάσταση κουφωμάτων και εργασίες συντήρησης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καναλακίου», 
προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.04.012.01 
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Π.Ε. Πρέβεζας (για ποσό 45.000,00 €) και του ΚΑ 00-
6737.002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Πάργας (για ποσό 15.000,00 €), σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο κ. Κουτσός Ρήγας, ο οποίος προσέφερε ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης τρία επί τοις εκατό (3 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο 
ποσό 46.935,49 € χωρίς ΦΠΑ (58.200,01 € με ΦΠΑ). 

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

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 113/16-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 593/16-03-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 25-01-
2021 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, εισηγείται την ανάθεση του έργου στον κ. Κουτσό Ρήγα, ο οποίος 
προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης τρία επί τοις εκατό (3 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης 
και προσφερόμενο ποσό 46.935,49 € χωρίς ΦΠΑ (58.200,01 € με ΦΠΑ). 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 25-01-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 08-12-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
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Π.Ε. Πρέβεζας «Αντικατάσταση κουφωμάτων και εργασίες συντήρησης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο 
Καναλακίου», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 
071.9459.04.012.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 της Π.Ε. Πρέβεζας (για ποσό 45.000,00 €) και 
του ΚΑ 00-6737.002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Πάργας (για ποσό 15.000,00 €), 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία 
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα 
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων 
στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό 
φορέα κ. Κουτσό Ρήγα, ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης τρία επί τοις εκατό (3 %) στις 
τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 46.935,49 € χωρίς ΦΠΑ (58.200,01 € με ΦΠΑ). 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 
08-12-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντικατάσταση 
κουφωμάτων και εργασίες συντήρησης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καναλακίου», προϋπολογισμού € 
60.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.04.012.01 του προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2021 της Π.Ε. Πρέβεζας (για ποσό 45.000,00 €) και του ΚΑ 00-6737.002 του προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2021 του Δήμου Πάργας (για ποσό 15.000,00 €), 

στον οριστικό ανάδοχο, κ. Κουτσό Ρήγα, ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης τρία επί τοις 
εκατό (3 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 46.935,49 € χωρίς ΦΠΑ 
(58.200,01 € με ΦΠΑ), σύμφωνα με το από 17-12-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 35/2265/22-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του 
ανωτέρω, από 25-01-2021 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 κ. Κουτσό Ρήγα, την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, στο ποσό των 58.200,01 € με ΦΠΑ, με δαπάνη 
η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.04.012.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 329 και αρ. πρωτ. 6084/334/19-01-
2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 337 στο βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας και του ΚΑ 00-6737.002 
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Πάργας βάσει της αριθμ. πρωτ. 2.481/Α170-10-03-2021 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάργας. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Β) 
ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη του έργου:  «Αντικατάσταση 
κουφωμάτων και εργασίες συντήρησης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καναλακίου». 

 

Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, σήμερα την  25-01-2021, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 09:30 π.μ. οι: 
1. Σοφία Παπαγεωργίου, ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως 

Πρόεδρος, 
2. Πέτρος Βρέλλης, ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Μέλος, και 
3. Νικόλαος Κατσάνος, ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Μέλος,  

της επιτροπής διαγωνισμού που συστάθηκε με την με αρ. 177659/5949/09-12-2020 απόφαση της 
Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, μετά την αρ. 2/140/20-01-2020 (θέμα 60ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, 
προκειμένου να ολοκληρώσουμε το από 17-12-2020 πρακτικό της δημοπρασίας του παραπάνω έργου. 

Έχοντας υπόψη: 
1. Την με αρ. 35/2265/22-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με την 

οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού της  17-12-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέματος, κατά 
την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο κ. Ρήγας Κουτσός, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
τρία επί τοις εκατό (3,00%) και προσφερόμενο ποσό 46.935,49 € χωρίς Φ.Π.Α. 

2. Το αρ. πρωτ. 851/19/05-1-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. κοινοποίησης της αριθ. 35/2265/22-12-
2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου στους συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό. 

3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο από τη 
διακήρυξη χρονικό διάστημα. 

4. Το αρ. πρωτ. οικ. 4501/90/15-1-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. προς τον κ. Ρήγα Κουτσό για την 
υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης. 

5. Την αρ. 6047/113/19-1-2021 αίτηση του κ. Ρήγα Κουτσού με την οποία υπέβαλε προς την Επιτροπής 
Διαγωνισμού σφραγισμένο φάκελο με δικαιολογητικά. 

η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης και τα 
βρήκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης. 

Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον κ. Ρήγα Κουτσό, ο οποίος προσέφερε 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης τρία επί τοις εκατό (3,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και 
προσφερόμενο ποσό 46.935,49 € χωρίς ΦΠΑ (58.200,01 € με ΦΠΑ). 

Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του από 17-12-2020 πρακτικού δημοπρασίας. 
 Πρέβεζα,    25-01-2021 
 Η Επιτροπή 
   
 1. Σοφία Παπαγεωργίου 
   
 2. Πέτρος Βρέλλης 
   
 3. Νικόλαος Κατσάνος 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/479/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 65ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-12-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις οδικών 
τμημάτων Καναλακίου Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού € 59.500,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
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 αριθμ. 26/1793/16-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, και οι όροι αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Πρέβεζας και του Δήμου Πάργας για την υλοποίηση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων 
Καναλακίου Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού € 59.500,00 με ΦΠΑ. Επίσης ορίστηκαν οι 
εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

6. Την αριθμ. 31/2124/01-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων Καναλακίου Δήμου 
Πάργας», Προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και 
αναθεώρηση) € 47.983,87 και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 59.500,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται 
στην αριθμ. πρωτ. 5789/30-11-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 11195/04-11-2020 
απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάργας, βάσει της σχετικής Προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πάργας, η σύναψη της 
οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 26/1793/16-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και με 
δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9779.01.004.01 του προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2020 της Π.Ε. Πρέβεζας (για ποσό 46.500,00 €) βάσει της αριθ. πρωτ. 92835/3420/15-07-
2020 (ΑΔΑ:6ΕΗΡ7Λ9-Χ6Δ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού 
ΠΕ Πρέβεζας και τις πιστώσεις του ΚΑ 00-6737.004 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου 
Πάργας (για ποσό 13.000,00 €) βάσει της αρ. πρωτ. 4649/Α312-22/5/2020 (ΑΔΑ:Ψ5ΑΟΩΞ0-ΒΧΑ) 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάργας. 

7. Την αριθμ. 35/2248/22-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
από 17-12-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-12-2020 ανοιχτής διαδικασίας 
συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων Καναλακίου Δήμου Πάργας», Προϋπολογισμού 
δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) € 47.983,87 και 
συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 59.500,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 
071.9779.01.004.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Π.Ε. Πρέβεζας (για ποσό 46.500,00 €) 
και του ΚΑ 00-6737.004 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Πάργας (για ποσό 
13.000,00 €), το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο 
μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ, ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα δύο επί τοις εκατό (52,00 
%) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 23.032,26  € χωρίς ΦΠΑ 
(28.560,00 € με ΦΠΑ). 

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

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 217/16-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 602/16-03-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 16-03-
2021 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, εισηγείται την ανάθεση του έργου στον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗ, 
ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα δύο επί τοις εκατό (52,00 %) στις τιμές του 
Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 23.032,26  € χωρίς ΦΠΑ (28.560,00 € με ΦΠΑ). 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 
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Εγκρίνει το από 16-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 15-12-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων Καναλακίου Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού 
δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) € 47.983,87 και συνολικής 
δαπάνης με ΦΠΑ 59.500,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9779.01.004.01 του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 της Π.Ε. Πρέβεζας (για ποσό 46.500,00 €) και του ΚΑ 00-6737.004 του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Πάργας (για ποσό 13.000,00 €), 

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 κ. ΙΩΑΝΝΗ 
ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗ, ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα δύο επί τοις εκατό (52,00 %) 
στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 23.032,26 € χωρίς ΦΠΑ (28.560,00 € με 
ΦΠΑ). 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 
15-12-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις 
οδικών τμημάτων Καναλακίου Δήμου Πάργας», Προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
& ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) € 47.983,87 και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 59.500,00 € με ΦΠΑ, 
σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9779.01.004.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 της 
Π.Ε. Πρέβεζας (για ποσό 46.500,00 €) και του ΚΑ 00-6737.004 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του 
Δήμου Πάργας (για ποσό 13.000,00 €), 

στον οριστικό ανάδοχο κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗ, ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
πενήντα δύο επί τοις εκατό (52,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 
23.032,26  € χωρίς ΦΠΑ (28.560,00 € με ΦΠΑ), σύμφωνα με το από 17-12-2020 Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 35/2248/22-12-2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 16-03-2021 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 κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗ, την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, στο ποσό των 28.560,00 € με 
ΦΠΑ, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9779.01.004.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 362 
και αρ. πρωτ. 6400/362/19-01-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 
373 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας και του ΚΑ 00-6737.004 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Πάργας, βάσει της 
αρ. πρωτ. 2.482/Α171-10-03-2021 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Πάργας. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

                                               ΠΡΑΚΤΙΚΟ  2  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη  του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων 

Καναλακίου Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού 59.500,00 €,  (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, σήμερα την 16-03-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 

π.μ. οι: 

1. Νικόλαος Κατσάνος   ΠΕ  Αρχιτέκτων Μηχ/κός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας , ως Πρόεδρος, 

2. Σοφία Παπαγεωργίου ΠΕ  Αρχιτέκτων Μηχ/κός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας ως Μέλος, και 

3. Γλυκερία Βαγγελάκη ΤΕ  Μηχανολόγος Μηχ/κός υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Μέλος,  

της επιτροπής διαγωνισμού που συστάθηκε με την με αρ. 176867/5931/09-12-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. 

Πρέβεζας, μετά την αρ. 31/2124/01-12-2020 (θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης 17ο )  απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, 

προκειμένου να ολοκληρώσουμε το από 17-12-2020 πρακτικό της δημοπρασίας του παραπάνω έργου. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την με αρ. 35/2248/22-12-2020 (ΑΔΑ:ΩΜΒΠ7Λ9-0ΜΓ)   απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας 

συνοπτικού διαγωνισμού της 15-12-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του υποέργου του 

θέματος, κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ, με ενιαίο 

ποσοστό έκπτωσης πενήντα δύο επί τοις εκατό ( 52%)  και προσφερόμενο ποσό 23.032,26  € χωρίς Φ.Π.Α 

, (28.560,00 € με ΦΠΑ). 

2. Το αρ. πρωτ. 3003/58/12-01-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. κοινοποίησης της αριθ. 35/2248/22-12-2020 

(θέμα 46ο)  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου στους συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό. 

3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο από τη 

διακήρυξη χρονικό διάστημα. 

4. Το αρ. πρωτ. 7855/147/22-01-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. προς τον κ. Ιωάννη Καραμπιτιάνη , για την 

υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης. 

5. Την με αρ. πρωτ. 12153/217/01-02-2021  αίτηση του κ.  Ιωάννη Καραμπιτιάνη, με την οποία υπέβαλε προς 

την Επιτροπής Διαγωνισμού σφραγισμένο φάκελο με δικαιολογητικά. 

6. Η  Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης και τα 

βρήκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης. 

7. Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον κ.  Ιωάννη Καραμπιτιάνη, ο οποίος 

προσέφερε ενιαίο ποσοστό πενήντα δύο επί τοις εκατό ( 52%)  και προσφερόμενο ποσό 23.032,26  € χωρίς 

Φ.Π.Α , (28.560,00 € με ΦΠΑ). 

Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του από 17-12-2020 πρακτικού δημοπρασίας. 

 

        Πρέβεζα, 16-03-2021 
                  Η Επιτροπή 

 
 1. Νικόλαος Κατσάνος 

 2. Σοφία Παπαγεωργίου 

 3. Γλυκερία Βαγγελάκη   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/480/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 66ο 

Έγκριση του από 18-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Επισκευή φθορών από οξείδωση του οπλισμού στα στηθαία εξωστών του Γ.Ν. Πρέβεζας», 
προϋπολογισμού € 54.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της 
διαπραγμάτευσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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. 5/280/18-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας και του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή φθορών 
από οξείδωση του οπλισμού στα στηθαία εξωστών του Γ.Ν. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 
54.000,00 με ΦΠΑ. Επίσης ορίστηκαν οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας για 
την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.  

Η δαπάνη για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου, θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9523.01 του προϋπολογισμού 
εξόδων του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1534/2021 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 362 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας, βάσει της αριθμ. πρωτ. 34054/08-12-2020 
(ΑΔΑ:6ΕΗΡ469ΗΔΜ-ΤΔΤ) απόφασης της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ιονίων 
Νήσων – Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, περί έκτακτης ενίσχυσης του Γενικού Νοσοκομείο Πρέβεζας, 
ποσού € 54.000,00 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της 6ης ΥΠΕ, από τον ΚΑΕ 
2492α. 

6. Την αριθμ. 6/341/26-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 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 Π.Ε. Πρέβεζας, 
για την εκτέλεση του υποέργου «Επισκευή φθορών από οξείδωση του οπλισμού στα στηθαία 
εξωστών του Γ.Ν. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 54.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού εξόδων του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας (ΚΑΕ 9523.01), σύμφωνα με την 
μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας και 
βάσει της από 23-02-2021 Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας η σύναψη της οποίας 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/280/18-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δεδομένης της 
κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που 
δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. 
πρωτ. 433/25-02-2021 εισήγηση της υπηρεσίας. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1024/19-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 656/19-03-
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 
«Αναστασόπουλος Ανδρέας Ε.Δ.Ε.», με ποσό προσφοράς 41.806,45 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό 
έκπτωσης 4%. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 18-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που 
διενεργήθηκε στις 12-03-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 30994/780/05-03-2021 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 6/341/26-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την 
εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Επισκευή φθορών από οξείδωση του οπλισμού στα στηθαία 
εξωστών του Γ.Ν. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 54.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού εξόδων του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας (ΚΑΕ 9523.01), βάσει της από 23-02-2021 
Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του 
Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/280/18-02-2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
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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) «Μάκης Α.Τ.Ε.Ε.», β) «Κώστας Κωνσταντίνος ΕΔΕ» και 
γ) «Αναστασόπουλος Ανδρέας ΕΔΕ» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του 
δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην 
καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας, βάσει της αρχικής και 
βελτιωμένης προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης  

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα 
«Αναστασόπουλος Ανδρέας Ε.Δ.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 «Αναστασόπουλος Ανδρέας Ε.Δ.Ε.», με ποσό προσφοράς 41.806,45 
€ χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 4%. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την εκτέλεση του έργου 
της Π.Ε. Πρέβεζας «Επισκευή φθορών από οξείδωση του οπλισμού στα στηθαία εξωστών του Γ.Ν. 
Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 54.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού 
εξόδων του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας (ΚΑΕ 9523.01), στον οικονομικό φορέα «Αναστασόπουλος 
Ανδρέας Ε.Δ.Ε.», με ποσό προσφοράς 41.806,45 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 4% και 

 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «Αναστασόπουλος 
Ανδρέας Ε.Δ.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, 
στο ποσό των 41.806,45 € χωρίς ΦΠΑ, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
εξόδων του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας (ΚΑΕ 9523.01), σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1534/2021 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 362 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας, βάσει της αριθμ. πρωτ. 34054/08-12-2020 (ΑΔΑ:6ΕΗΡ469ΗΔΜ-
ΤΔΤ) απόφασης της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων – Ηπείρου και Δυτικής 
Ελλάδας, περί έκτακτης ενίσχυσης του Γενικού Νοσοκομείο Πρέβεζας, ποσού € 54.000,00 σε βάρος της 
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της 6ης ΥΠΕ, από τον ΚΑΕ 2492α. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

Διαγωνισμού με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4605/19 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 «Επισκευή φθορών από 
οξείδωση του οπλισμού στα στηθαία εξωστών στο Γ.Ν. Πρέβεζας», 
προϋπολογισμού 54.000,00€ με Φ.Π.Α.. 

 
Στην Πρέβεζα, την 12-03-2021 ημέρα Παρασκευή και  ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Δήμητρα Κουτσουβέλα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Ε. Πρέβεζας, ως 
πρόεδρος 
2. Νικόλαος Κατσάνος, Αρχιτέκτων  Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Ε. Πρέβεζας ως 
μέλος 
3. Κωνσταντίνος Κατσιμπόκης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Ε. 
Πρέβεζας, ως μέλος 

που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας και 
σύμφωνα με: 

- την υπ. αριθμ. 33/2176/11-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου,  

- Το από 09-03-2021 Πρακτικό κλήρωσης για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών 
μελών της επιτροπής διαγωνισμού.  

- την υπ. αριθμ. 32051/833/09-03-2021 Απόφαση Σύστασης Επιτροπής Διαγωνισμού του 
έργου: «Επισκευή φθορών από οξείδωση του οπλισμού στα στηθαία εξωστών στο Γ.Ν. 
Πρέβεζας» 
Κι έχοντας υπόψη: 

-την από 08-12-2020 τροποποίηση της με αριθ. Πρωτ. 34054/27-07-2020 
(ΑΔΑ:6ΕΗΡ469ΗΔΜ-ΤΔΤ) απόφασης του Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ περί έκτακτης 
ενίσχυσης του Γενικού Νοσοκομείο Πρέβεζας με την οποία αποφασίστηκε δέσμευση 
πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της 6ης YΠΕ οικονομικού έτους 2020, 
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με ποσό 54.000,00€ για την κατασκευή του έργου «Επισκευή φθορών από οξείδωση 
του οπλισμού στα στηθαία εξωστών στο Γ.Ν. Πρέβεζας» . 

- το Πρακτικό 41/Θέμα 6/31-12-2020 του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Πρέβεζας 
σχετικά με τη δημοπράτηση του έργου «Επισκευή φθορών από οξείδωση του 
οπλισμού στα στηθαία εξωστών στο Γ.Ν. Πρέβεζας» με θέμα την «Έγκριση σύναψης 
Προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου- Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας 
για την εκτέλεση του προαναφερθέντος έργου      

- Την υπ. Αριθ.  5/280/18-02-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΟ57Λ9-ΧΓ6) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του 
Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας και την με αριθ. Πρωτ. 24466/484/23-02-2021  
Προγραμματική σύμβαση (ΑΔΑ: 64Δ67Λ9-ΚΜΕ) 

- Την υπ. αριθ. 6/341/26-02-2021(ΑΔΑ: 6ΙΚΕ7Λ9-ΚΗΙ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίνεται η προσφυγή σε 
διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 
για το έργο: «Επισκευή φθορών από οξείδωση του οπλισμού στα στηθαία 
εξωστών στο Γ.Ν. Πρέβεζας»  

- Την υπ. αριθμ. 30994/780/05-03-2021 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 
σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 της ΔΤΕΠΕ Πρέβεζας, με την οποία 
προσκληθήκαν τρεις (3) οικονομικοί φορείς,  

συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, και συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε στη διεξαγωγή της 
διαδικασίας διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

Ενώπιον της Επιτροπής, προσήλθαν τρεις (3) διαγωνιζόμενοι. Μετά το πέρας που 
τάχθηκε από την πρόσκληση του διαγωνισμού ως χρόνος λήξεως επίδοσης 
προσφορών ο Προέδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.  

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών 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- ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Α/Α Αρ. πρωτ/ ημερομηνία Επωνυμία προσφέροντα 

1 34511/931/12-03-2021 Μάκης Α.Τ.Ε.Ε. 

2 34520/932/12-03-2021 Κώστας Κωνσταντίνος ΕΔΕ 

3 34524/933/12-03-2021 Αναστασόπουλος Ανδρέας ΕΔΕ 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών της υπ. αριθμό. πρωτ. 30994/780/05-03-2021 Πρόσκλησης σε 
διαδικασία διαπραγμάτευσης. Κάθε φάκελος προσφοράς συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς 
σφραγισμένους φακέλους: α) φάκελο δικαιολογητικών και β) φάκελο οικονομικής 
προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών και μονογράφτηκαν τα 
δικαιολογητικά σε κάθε σελίδα από τα μέλη της Επιτροπής.  
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Στη συνέχεια η Ε.Δ αποσφράγισε σε δημόσια συνεδρίαση τις οικονομικές προσφορές, τις 
μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε συμμετέχοντα. 
Ακολούθησε ο έλεγχος της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής 
προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του 
ποσοστού έκπτωσης.  
Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον 
κατωτέρω Πίνακα 2 κατά σειρά ́μειοδοσίας.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα- 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση 

% 

1ος Αναστασόπουλος Ανδρέας ΕΔΕ 42.241,93 € 3% 

2ος Κώστας Κωνσταντίνος ΕΔΕ 42.677,42 € 2% 

3ος Μάκης Α.Τ.Ε.Ε. 43.112,90 € 1% 

 

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

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

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

Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια 
εφαρμογής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016, ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας βελτίωσε την προσφερόμενη 
έκπτωση του από. 3,00% σε 4,00% (όπως φαίνεται με τη συμπλήρωση του έντυπου 
οικονομικής προσφοράς  Β΄ κύκλου διαπραγμάτευσης) 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον 
κατωτέρω Πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές  
κατά σειρά μειοδοσίας.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα- 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση 

% 

1ος  Αναστασόπουλος Ανδρέας ΕΔΕ 41.806,45 € 4,00% 

2ος Κώστας Κωνσταντίνος ΕΔΕ 42.677,42 € 2,00% 

3ος Μάκης Α.Τ.Ε.Ε. 43.112,90 € 1,00% 
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Η Υπηρεσία καλεί με το αριθ. πρωτ. 34524/933/12-03-21  έγγραφό της, τον προσωρινό 
μειοδότη «Αναστασόπουλος Ανδρέας Ε.Δ.Ε.» να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών από 
τη λήψη της παρούσας, σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 12.α. του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019, επικαιροποιημένα 
και σε ισχύ τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία, όπως δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ και 
απαιτούνται για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 καθώς 
και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 76 του Ν. 4412/2016, σε 
σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. 

Στις 18 Μαρτίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθε σε 
συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη « Αναστασόπουλος Ανδρέας ΕΔΕ» με το 
αριθ. πρωτ. 36543/984/18-03-21 έγγραφό του. 
Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, 
διαπίστωσε ότι:  

 Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα 

 Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της 
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επ. Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης του έργου «Επισκευή φθορών από οξείδωση του οπλισμού στα στηθαία 

εξωστών στο Γ.Ν. Πρέβεζας», στον οικονομικό φορέα «Αναστασόπουλος Ανδρέας 
Ε.Δ.Ε.», ο οποίος είναι προσωρινός μειοδότης με ποσό προσφοράς 41.806,45€ χωρίς 

Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 4%.  
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επ. 

Διαγωνισμού ως κατωτέρω.  

Πρέβεζα    18-03-2021 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 

ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/481/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 67ο 

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας – 
κατασκευή τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πρέβεζας», 
προϋπολογισμού € 282.200,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 27/1855/27-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση βατότητας – 
κατασκευή τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πρέβεζας», 
προϋπολογισμού € 282.200,00 με ΦΠΑ και ορίστηκαν οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας 
Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

6. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου.  

7. Την αριθμ. 5/281/18-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας – κατασκευή 
τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πρέβεζας», 
προϋπολογισμού € 282.200,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 
327/15-02-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την μελέτη του έργου, όπως αυτή 
συντάχθηκε ελέγχθηκε θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 20230/19-10-2020 
απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, βάσει της Προγραμματικής 
Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας  και 
με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.02.010.01 του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 της Π.Ε. Πρέβεζας (για ποσό 218.000,00 €), βάσει της με 
α/α 367 & αριθ. πρωτ. 6404/366/19-01-2021 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης 
Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας και τις πιστώσεις του ΚΑ 00.6737.002 του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Πρέβεζας (για ποσό 64.200,00 €), βάσει της 
με α/α 90 & αρ. πρωτ. 1245/2021/13-01-2021 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της 
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου 
βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 962/17-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
613/17-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, εισηγείται 
την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) 
για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας – κατασκευή 
τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πρέβεζας», 
προϋπολογισμού € 282.200,00 με ΦΠΑ, με ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού την 12η Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, αποτελούμενη από 
τους αναφερόμενους υπαλλήλους της υπηρεσίας. 
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9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

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), με ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης την 12η Απριλίου 
2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Βελτίωση βατότητας – κατασκευή τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο 
Δήμο Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 282.200,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.02.010.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 της Π.Ε. Πρέβεζας (για 
ποσό 218.000,00 €) και των πιστώσεων του ΚΑ 00.6737.002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 
2021 του Δήμου Πρέβεζας (για ποσό 64.200,00 €), αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

Α. Πέτρος Βρέλλης, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πρόεδρος 

Β. Ουρανία Κονταράτου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

Γ. Νικόλαος Κατσάνος, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  

Αναπληρωματικά μέλη: 

Α. Γλυκερία Βαγγελάκη, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, Αναπληρωτής Προέδρου 

Β. Σοφία Παπαγεωργίου, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  

Γ. Θεόδωρος Οικονόμου, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/482/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 68ο 

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση και 
εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Μύτικα Δ. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 
2.875.000 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 14/790/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των 
δαπανών και διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των έργων της ΣΑΕΠ 318/6 
με ΚΑ 2019ΕΠ31860007 και 2019ΕΠ31860006 αντίστοιχα, για την υλοποίηση από την 
Περιφέρεια Ηπείρου, ως εταίρος, των δράσεων και παρεμβάσεων, των στρατηγικών έργων 
"AI SMART - Adriatic Ionian SMAll PoRT Network"  και "BEST - Addressing joint Agro- and 
Aqua-Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural Development" του 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "Cooperation Programme Interreg V-A  
Greece – Italy 2014-2020". 

6. Την αριθμ. 18/1099/17-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
τροποποίησης των προϋπολογισμών στην κατηγορία Δαπανών «Εξωτερικοί Συνεργάτες», 
«Ταξίδια και Διαμονή» και «Κόστος Προσωπικού» για το έργο "AI SMART - Adriatic Ionian 
SMAll PoRT Network" του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
"Cooperation Programme Interreg V-A  Greece – Italy 2014-2020".  

7. Την αριθμ. 8/390/09-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση και 
εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Μύτικα Δ. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 
2.875.000 με ΦΠΑ, του έργου "AI SMART - Adriatic Ionian SMAll PoRT Network" του 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "Cooperation Programme Interreg V-A  
Greece – Italy 2014-2020", της ΣΑΕΠ 318/6 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ31860007, βάσει και 
της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας 
και του Δήμου Πρέβεζας, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 7/72/30-06-2020 
απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 772/05-03-2021 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες μελέτες του έργου, όπως 
αυτές συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν, θεωρήθηκαν και εγκρίθηκαν με την αριθμ. πρωτ. 
26771/602/26-02-2021 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. Επίσης 
εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού € 2.875.000 με ΦΠΑ, 
και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
318/6 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ31860007 και τίτλο «AI SMART, MIS 5041594, Περιφέρεια 
Ηπείρου, GRIT 2014-20», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου, σύμφωνα και με τις 
αριθμ. 14/790/05-06-2020 και 18/1099/17-07-2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 980/17-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
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630/18-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, εισηγείται 
την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) 
για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός 
αλιευτικού καταφυγίου Μύτικα Δ. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 2.875.000 με ΦΠΑ, με 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού την 
22η Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, αποτελούμενη από τους αναφερόμενους υπαλλήλους της 
υπηρεσίας. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

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), με ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης την 22η Απριλίου 
2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Μύτικα Δ. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 
€ 2.875.000 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 318/6 Ηπείρου με ΚΑ 
2019ΕΠ31860007 και τίτλο «AI SMART, MIS 5041594, Περιφέρεια Ηπείρου, GRIT 2014-20», 
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας και ορίζει τα μέλη 
της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

Α. Πέτρος Βρέλλης, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πρόεδρος 

Β. Κωνσταντίνος Κατσιμπόκης, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  

Γ. Ελένη Βασιλειάδου, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  

Αναπληρωματικά μέλη: 

Α. Γεώργιος Λογοθέτης, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Αναπληρωτής Προέδρου 

Β. Σοφία Παπαγεωργίου, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  

Γ. Νικόλαος Κατσάνος, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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: ΨΡΨΔ7Λ9-Μ6Μ



-239- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/483/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 69ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας – κατασκευή 
τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πάργας», προϋπολογισμού € 
382.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 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 αριθμ. 27/1856/27-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, και οι όροι αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Πρέβεζας και του Δήμου Πάργας για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση βατότητας – κατασκευή 
τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πάργας», προϋπολογισμού € 
382.000,00 με ΦΠΑ. Επίσης ορίστηκαν οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου για την Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 
.071.9771.01.024.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Π.Ε. Πρέβεζας (για ποσό 283.000,00 
€), βάσει της αριθ.πρωτ. 92832/3419/15-07-2020 & Α/Α 1582 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της 
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας και τις πιστώσεις του ΚΑ 00.6737.003 του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Πάργας (για ποσό 99.000,00 €), βάσει της αρ. πρωτ. 
4.647/Α311/22-05-2020 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Πάργας. 

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

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 935/12-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 583/12-03-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Σας στέλνουμε: α)τα τεύχη της μελέτης(Τεχνική Περιγραφή ,Προϋπολογισμό ,Τιμολόγιο Μελέτης, Ειδική 

Συγγραφή Υποχρεώσεων και Τ.Σ.Υ.), β)την απόφαση έγκρισης της μελέτης, γ)Σχέδιο Διακήρυξης ανοιχτής 

διαδικασίας διαγωνισμού  για το έργο του θέματος, για το οποίο υπάρχει δέσμευση πίστωσης 283.000 € σε βάρος 

των πιστώσεων “Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Υπουργείου Εσωτερικών”,(έργο: Βελτίωση βατότητας-

κατασκευή τεχνικών-σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πάργας)του οικονομικού έτους 2021 

σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.6397/359/19-01-2021  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού – 

Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας  & δέσμευση πίστωσης  99.000,00 € για το έργο (Βελτίωση βατότητας-κατασκευή 

τεχνικών-σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πάργας) σε βάρος της πίστωσης του 

προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑ 00-6737.003 του Προϋπολογισμού του 2021 του Δήμου Πάργας  σύμφωνα με 

την υπ’ αρ. 2.480/Α169-10/3/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Πάργας, και σας παρακαλούμε  

1.για την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας διαγωνισμού, προκειμένου να 

προχωρήσουμε στην δημοπράτησή του & 

2.για την συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  του έργου αποτελούμενη 

από τους παρακάτω υπάλληλους της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας: 

1. Κων/νος Κατσιμπόκης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., 

2. Πέτρος Βρέλλης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., 

3. Γλυκερία Βαγγελάκη, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

και αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη, τους κάτωθι υπαλλήλους: 

1. Ελένη Βασιλειάδου ,Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε., 

2. Χαράλαμπος Μπούρας , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., 

3. Νικόλαος Κατσάνος, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας – κατασκευή τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο 
Δήμο Πάργας», προϋπολογισμού € 382.000,00 με ΦΠΑ,  

με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 935/12-03-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με 
την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 
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12664/11-12-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάργας, και βάσει της σχετικής 
Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πάργας, η 
σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 27/1856/27-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
και  

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

Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 
071.9771.01.024.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 της Π.Ε. Πρέβεζας (για ποσό 283.000,00 €), 
βάσει της με α/α 344 & αριθ.πρωτ. 6397/359/19-01-2021 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης 
Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας και τις πιστώσεις του ΚΑ 00.6737.003 του προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2021 του Δήμου Πάργας (για ποσό 99.000,00 €), βάσει της αρ. πρωτ. 2.480/Α169/10-03-2021 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάργας. 

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 
διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή 
διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ Α’147), για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας – κατασκευή 
τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πάργας», προϋπολογισμού € 382.000,00 
με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και ορίζει τα 
μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Κων/νος Κατσιμπόκης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Πρόεδρος 

2. Πέτρος Βρέλλης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

3. Γλυκερία Βαγγελάκη, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ελένη Βασιλειάδου, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. αναπληρωτής Προέδρου 

2. Χαράλαμπος Μπούρας,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

3. Νικόλαος Κατσάνος, Αρχιτέκτων 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. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/484/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 70ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, 
για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Διευθετήσεις ομβρίων υδάτων στο Δ.Δ. Ν. 
Σινώπης», προϋπολογισμού € 64.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) 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/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).  

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

6. Την με α/α 328 και αρ. πρωτ. 6239/337/19-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΘΤ47Λ9-ΧΓΩ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, ποσού € 64.000,00 για την πληρωμή του έργου «Διευθετήσεις ομβρίων υδάτων στο 
Δ.Δ. Ν. Σινώπης», σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 ΜΕ Κ.Α.2012ΕΠ03000012 και 
τίτλο "Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π) Περιφέρειας Ηπείρου" (Πρόγραμμα Έργων που 
χρηματοδοτείται από τα έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.), η οποία καταχωρήθηκε με α/α 336 στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 917/12-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 582/12-03-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «… Σας 

στέλνουμε α).τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης  Ειδική 

Συγγραφή Υποχρεώσεων και Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 

από την Υπηρεσία μας, και β).Σχέδιο Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, 

για το έργο του θέματος, για το οποίο έχει ήδη εγκριθεί η διάθεση  πίστωσης 64.000,00 € σε βάρος των 

πιστώσεων της  ΣΑΕΠ 030 ΜΕ Κ.Α.2012ΕΠ03000012 και τίτλο «ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ 

ΠΟΡΩΝ (Κ.Α.Π) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ» σύμφωνα με την αρ. πρωτ.  6239/337/19-01-2021 (ΑΔΑ  

6ΘΤ47Λ9-ΧΓΩ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας 

Περιφέρειας Ηπείρου, και σας παρακαλούμε για την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας 

συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου, προκειμένου να προχωρήσουμε 

στη δημοπράτησή του …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Καταρτίζει τη διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του 
Ν.4412/16), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Διευθετήσεις 
ομβρίων υδάτων στο Δ.Δ. Ν. Σινώπης», προϋπολογισμού € 64.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται 
στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 917/12-03-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την μελέτη του 
έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 33695/886/11-03-2021 
απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.04.010.01 του προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Πρέβεζας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 328 και αρ. πρωτ. 6239/337/19-01-2021 (ΑΔΑ: 
6ΘΤ47Λ9-ΧΓΩ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 336 στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας και  

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

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/485/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 71ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων 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) 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.  
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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 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 Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 882/11-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 578/11-03-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 
35.135,86 € με Φ.Π.Α. για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής 
μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Πρέβεζας, 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. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, συνολικού ποσού 35.135,86 € 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 της   Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας έτους 2021»), για την προμήθεια ανταλλακτικών και για εργασίες συντήρησης – επισκευής για 
τα μηχανήματα και οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον 
κατωτέρω πίνακα: 

Α/Α 

ΕΙΔΟΣ                                              

ΟΧΗΜΑΤΟΣ -                      

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ -   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΥ 3141 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΑΝΤΛΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 
ΤΕΜ. 1, ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΑΣΜΑΝ ΤΕΜ. 4, ΔΙΣΚΟΙ 

ΣΑΣΜΑΝ ΤΕΜ 8, ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΣΑΣΜΑΝ ΚΑΙ 

ΜΕΙΟΤΗΡΑ ΤΕΜ 6, ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΕΙΟΤΗΡΑ 
ΤΕΜ. 1, ΤΟΥΡΠΙΝΑ ΤΕΜ. 1 ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΜ 3 

6.820,00 ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  
ΚΑΙ 

2.480,00  ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ : 9.300,00€ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

2 ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ME  103928 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ 

ΜΠΡΟΥΤΣΙΝΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΤΕΜ 6, ΒΑΚΤΡΑ 

ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΤΕΜ 2, ΣΕΤ 
ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΛΑΛΑΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΤΕΜ 2, 

ΠΥΡΟΙ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΤΕΜ 4, ΛΑΜΕΣ 

ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΤΕΜ 2 ΑΚΡΟΝΥΧΑ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 
ΤΕΜ 2, ΒΙΔΕΣ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΤΕΜ 12, ΦΙΛΤΡΟ 

ΛΑΔΙΟΥ ΤΕΜ2, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΤΕΜ 2, 
ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΤΕΜ 1 ΦΙΛΤΡΟ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΕΜ 1,  ΚΟΛΑΡΟ ΤΕΜ 2, 

8.680,00 ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΚΑΙ 

5.580,00 ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ : 14.260,00€ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΙΝΚ 

ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, 
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΙΝΚ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

3 ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ME  103928 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΕΜ 1, ΦΡΕΟΝ ΚΙΛΑ 3, ΦΙΛΤΡΟ 

AIR/CONDITION ΤΕΜ 1, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 180ΑΜ 

ΤΕΜ 2, ΑΞΟΝΕΣ ΥΑΛΟΚΑΘΑΤΙΣΤΗΡΩΝ 
ΤΕΜ. 2,  ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΕΜ 2, 

ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΙΖΑΣ ΤΕΜ 1, 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 24V ΣΕ 12V ΤΕΜ 1, 

2.916,48 ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΚΑΙ 

620,00 ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ : 3.536,48€ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

4 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΚΗΙ 8346 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ 

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΣΕΤ 1, ΦΙΛΤΡΟ AIR/CONDITION 
ΤΕΜ 1, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΤΕΜ 1, ΦΙΛΤΡΟ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΕΜ 1, ΣΠΡΕΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΡΕΝΩΝ ΤΕΜ 1, ΛΑΔΙ 
ΜΗΧΑΝΗΣ ΛΙΤΡΑ 4, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΤΕΜ 1, 

358,72 ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΚΑΙ 

223,20 ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 

ΑΔΑ: ΨΡΨΔ7Λ9-Μ6Μ
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ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩ ΟΠΙΣΘΙΑ ΣΕΤ 1, ΑΝΤΛΙΑ 

ΝΕΡΟΥ ΤΕΜ 1, ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ – ΡΟΥΛΕΜΑΝ 
ΙΜΑΝΤΑ ΤΕΜ 1, ΙΜΑΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΜ 1, 

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΛΙΤΡΑ 3, 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ : 581,92€ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

 

5 
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΚΗΥ 9978 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 1) ΚΡΕΜΑΓΕΡΑ ΤΕΜ 1, 

ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΛΙΤΡΑ 2, 

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΤΡΟΧΟΥ ΤΕΜ 1, 
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΤΕΜ 1, ΛΑΔΙ 

ΜΗΧΑΝΗΣ ΛΙΤΡΑ 4,ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΤΕΜ. 1, 

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΛΙΤΡΑ 1, 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΣΑΣΜΑΝ ΛΙΤΡΑ 1, 

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΣΕΤ 1 

568,92 ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΚΑΙ 

241,80 ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ : 810,72€ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

6 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΚΗΙ 8322 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΗΣ ΛΙΤΡΑ 5, 

ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΓΡΕΝΩΝ ΟΠΙΣΘΙΑ ΣΕΤ 1, 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΤΕΜ. 1,ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ 
ΦΡΕΝΩ ΕΜΠΡΟΣ ΣΕΤ. 1,  ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩ 

ΕΜΠΡΟΣ ΣΕΤ 1, ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΚΑΤΩ 

ΨΑΛΛΙΔΙΟΥ ΤΕΜ 2, ΦΙΛΤΡΟ AIR/CONDITION 
ΤΕΜ 1, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΤΕΜ 1,ΜΠΑΡΑΚΙ 

ΕΜΠΡ. ΖΑΜΦΟΡ ΔΕΞΙΟ ΤΕΜ 1, ΜΠΑΡΑΚΙ 

ΕΜΠΡ. ΖΑΜΦΟΡ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΤΕΜ 1, ΙΜΑΝΤΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΜ 1, ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ. ΓΕΦΥΡΑΣ 

ΕΜΠΡΟΣ ΤΕΜ 1, ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ. ΓΕΦΥΡΑΣ 

ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΤΕΜ 1, ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ 
ΤΕΜ 1, ΜΠΟΥΖΙ ΙΡΙΔΙΟΥ ΤΕΜ 4, ΣΠΡΕΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΡΕΝΩΝ ΤΕΜ 1, 

ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΨΑΛΛΙΔΙΩΝ 
ΤΕΜ 1, ΚΟΛΑΡΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΕΜ 1, 

854,74 ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΚΑΙ 

458,80 ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ : 1.313,54€ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

7 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ME  103927 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΕΛΑΣΤΙΚΑ 18,4 – 26 ΤΕΜ 2 

ΚΑΙ 12,5 – 18 ΤΕΜ 2 

2.320,00  ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΣΥΝΟΛΟ : 2.320,00€ 

8 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ME  50934 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΕΛΑΣΤΙΚΑ 24Χ14 16 

ΛΙΝΩΝ ΤΕΜ 4 

2.232,00  ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΣΥΝΟΛΟ : 2.232,00€ 

9 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ. 

 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ Η 12110 ΤΕΜ 2, ΦΙΛΤΡΟ 
ΛΑΔΙΟΥ WK 12300 TEM 1, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 

WG50/26 ΤΕΜ 2, ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

WK723ς ΤΕΜ 2, ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
P551329 ΤΕΜ 2 ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

WK9165X ΤΕΜ 2, ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

WK929 ΤΕΜ 1, ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ NIG 
4110  TEM 1, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ EΚΣΚΑΦΕΑ 

DAEWOO ΤΕΜ 1, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗ 

FIAT ΤΕΜ 1, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ EΚΣΚΑΦΕΑ 
NEW HOLLAND  ΤΕΜ 1,  

 

781,20 ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΣΥΝΟΛΟ : 781,20 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 35.135,86 € 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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: ΨΡΨΔ7Λ9-Μ6Μ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/486/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 72ο 

Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας σχολικού 
έτους 2020-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 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) την υπ’ αριθμ. 24001/11-
6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις αυτής καθώς και την υπ’ αριθμ. 
50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/26-9-2018). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 33 «Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2020-2021» του Ν.4713/2020 
(ΦΕΚ 147 Α/29-7-2020) «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». 

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

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 325/11-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 579/11-03-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: …..  

5. Τις αριθμ. 2548/157/11-1-2021 & 2552/158/11-1-2021 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης (δέσμευση της 

πίστωσης) για την πραγματοποίηση της δαπάνης, καταχωρημένες στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 

Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας με α/α 110 και 111 αντίστοιχα. 

6. Την αρ. 1/62/11-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου η οποία κατακυρώνει 

τα αποτελέσματα του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 

μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για το 

σχολικό έτος 2020 – 2021 (έως 31-08-2021) με δικαίωμα παράτασης, συνολικού προϋπολογισμού € 

890.253,30 συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. βάσει της αρ. πρωτ. 

98612/3589/27.07.2020 και Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 95371 διακήρυξης, στους μειοδότες. 

Α1. Τροποποίηση δρομολογίων του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση 

υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας 

Π.Ε. Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2020 – 2021 (έως 31-08-2021) με δικαίωμα παράτασης, συνολικού 

προϋπολογισμού € 890.253,30 συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. βάσει της αρ. 

πρωτ. 98612/3589/27.07.2020 και Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 95371 διακήρυξης. (CPV 60130000 

Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών),  

Με την αρ. 1/62/11-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου κατακυρώθηκαν 

στους μειοδότες τα αποτελέσματα του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση 

υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας 

Π.Ε. Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2020 – 2021 (έως 31-08-2021) με δικαίωμα παράτασης, συνολικού 

προϋπολογισμού € 890.253,30 συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. βάσει της αρ. 

πρωτ. 98612/3589/27.07.2020 και Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 95371 διακήρυξης.  

Εν τω μεταξύ έχουν προκύψει διαφοροποιήσεις ως προς τους μεταφερόμενους μαθητές καθώς και νέες 

ανάγκες που πρέπει να εξυπηρετηθούν. Συγκεκριμένα: 

Το δρομολόγιο του Διεθνούς Διαγωνισμού του 2020 με α/α 45 και περιγραφή «Άγιος Θωμάς  – 13ο 

Νηπιαγωγείο Πρέβεζας (πρωί - μεσημέρι)», του οποίου ανάδοχος αναδείχτηκε ο μεταφορέας  Τσιόκος 

Γεώργιος, χρήζει τροποποίησης σε « Νεοχώρι – Άγιος Θωμάς – 13ο Νηπιαγωγείο Πρέβεζας (πρωί – μεσημέρι) 

προκειμένου να εξυπηρετήσει και έναν μαθητή που κατοικεί στο Νεοχώρι. 

Α2. Τροποποίηση παρατεινόμενων δρομολογίων με τις αρ. 20/1291/07-08-2020, 22/1448/28-08-2020 και 

23/1545/10-09-2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου οι οποίες εγκρίνουν την 

παράταση συμβάσεων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας που ήταν σε ισχύ στις 30-

06-2020 

Κάποια από τα παρατεινόμενα δρομολόγια χρήζουν τροποποίησης προκειμένου να προσαρμοστούν στις 

τρέχουσες ανάγκες για τη μεταφορά των μαθητών για το σχολικό έτος 2020 -21.    

Συγκεκριμένα: Το δρομολόγιο της 3ης Διαπραγμάτευσης με περιγραφή «Βαλανιδορράχη-Μεσοπόταμος (πρωί-

μεσημέρι) (Αφ.8:20 - Αν.13:00), του οποίου ανάδοχος αναδείχτηκε ο μεταφορέας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, 

χρήζει τροποποίησης σε «Βαλανιδορράχη- Τσουκνίδα - Μεσοπόταμος (πρωί-μεσημέρι) (Αφ.8:20 - 

Αν.13:00)», προκειμένου να μεταφερθεί και ένας μαθητής από Τσουκνίδα. 

Α3. Τροποποίηση δρομολογίων του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση 

υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας 

Π.Ε. Πρέβεζας, για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 (έως 31-08-2021) με δικαίωμα τετράμηνης 

παράτασης, προϋπολογισμού 3.899.382,85 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. 

(CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών), βάσει της αρ. πρωτ. 

89785/3375/14.06.2019 και Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 75476 διακήρυξης  
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Κάποια από τα παρατεινόμενα δρομολόγια χρήζουν τροποποίησης προκειμένου να προσαρμοστούν στις 

τρέχουσες ανάγκες για τη μεταφορά των μαθητών για το σχολικό έτος 2020 -21.    

Συγκεκριμένα: 

Το δρομολόγιο του Διεθνούς Διαγωνισμού του 2019 με α/α 84 και περιγραφή «παραλία Βράχου - Λυγιά 

(ανταπόκριση με μισθωμένο) πρωί - μεσημέρι» που εξυπηρετούσε μαθητές του Μουσικού σχολείου Πρέβεζας, 

του οποίου ανάδοχος αναδείχτηκε ο μεταφορέας ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ, χρήζει τροποποίησης σε 

«Καστροσυκιά - Χειμαδιό (μόνο επιστροφή 15:15)» προκειμένου να εξυπηρετήσει μαθητές της ίδιας σχολικής 

μονάδας που κατοικούν στο Χειμαδιό. 

Β. Διόρθωση της αρ.  20/1291/07-08-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου  

Στην αρ. 20/1291/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου η οποία αφορά στην 

«έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας που ήταν σε ισχύ 

στις 30-06-2020» στο δρομολόγιο που εκτελεί ο μεταφορέας Λιολιούσης Κωνσταντίνος με περιγραφή 

«Κλεισούρα-Βουβοπόταμος (Πρωί-μεσημέρι) (Αφ.8:00 - Αν.16:00) και ημερήσιο συμβατικό κόστος 20,70 

ευρώ εκ παραδρομής δεν έχει αναφερθεί ο οικισμός Μουζακαίικα που είναι η αφετηρία του δρομολογίου. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Α. την έγκριση των ακόλουθων τροποποιήσεων των υφιστάμενων δρομολογίων όπως περιγράφονται στον 

ΠΙΝΑΚΑ α και β που ακολουθεί: 

α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2020 …. 

β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ …. 

γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΝΕΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2019 … 

Β. Τη διόρθωση της αρ. 20/1291/07-08-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου η 

οποία αφορά στην «έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 

Πρέβεζας που ήταν σε ισχύ στις 30-06-2020» ως προς το δρομολόγιο που εκτελεί ο μεταφορέας Λιολιούσης 

Κωνσταντίνος με περιγραφή «Κλεισούρα-Βουβοπόταμος (Πρωί-μεσημέρι) (Αφ.8:00 - Αν.16:00) και 

ημερήσιο συμβατικό κόστος 20,70 ευρώ το οποίο διορθώνεται σε «Μουζακαίκα – Κλεισούρα – Βουβοπόταμος 

(Πρωί-μεσημέρι) (Αφ.8:00 - Αν.16:00)» με το ίδιο ημερήσιο συμβατικό κόστος. 

Οι ως άνω προκαλούμενες δαπάνες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Π.Ε Πρέβεζας, οικ. έτους 2021 

(Ε.Φ.191, ΚΑΕ 0821 και Ε.Φ.192, ΚΑΕ 0821). …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, σχολικού 
έτους 2020-2021, και προκειμένου να εξασφαλισθεί η έγκαιρη και απρόσκοπτη μεταφορά τους από τον 
τόπο κατοικίας τους στις σχολικές μονάδες που φοιτούν, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται 
στην ανωτέρω (υπό στ. 7) εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πρέβεζας, 

Α. Εγκρίνει την τροποποίηση των κατωτέρω υφισταμένων δρομολογίων όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στους κάτωθι πίνακες, ως εξής: 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2020 
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2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
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17/Γ  

Βαλανιδορράχη-

Μεσοπόταμος 

(πρωί-μεσημέρι) 

(Αφ.8:20 - 

Αν.13:00)  

4,5 20,85 
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1% 
20,64 

 

Βαλανιδορράχη- 

Τσουκνίδα - 

Μεσοπόταμος 

(πρωί-μεσημέρι) 

(Αφ.8:20 - 

Αν.13:00) 

5,3 22,20 1% 21,98 

γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΝΕΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2019 
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84 

παραλία Βράχου - 

Λυγιά 

(ανταπόκριση με 

μισθωμένο) πρωί - 

μεσημέρι 

19,85 
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 

ΑΓΛΑΪΑ 
0% 19,85 

Λούρος (στην 

Εθνική οδό) 

ανταπόκριση ΚΤΕΛ  

– Ν. Ωρωπός - 

Θεσπρωτικό (μόνο 

επιστροφή 15:15) 

19,65 0% 19,65 

Β. Εγκρίνει την διόρθωση της αριθμ. 20/1291/07-08-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία 
αφορά στην «έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας 
που ήταν σε ισχύ στις 30-06-2020» ως προς το δρομολόγιο που εκτελεί ο μεταφορέας Λιολιούσης 
Κωνσταντίνος με περιγραφή «Κλεισούρα-Βουβοπόταμος (Πρωί-μεσημέρι) (Αφ.8:00 - Αν.16:00)» και 
ημερήσιο συμβατικό κόστος 20,70 € το οποίο διορθώνεται σε «Μουζακαίικα – Κλεισούρα – 
Βουβοπόταμος (Πρωί-μεσημέρι) (Αφ.8:00 - Αν.16:00)» με το ίδιο ημερήσιο συμβατικό κόστος. 

Οι ως άνω προκαλούμενες δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις των Ε.Φ.191, ΚΑΕ 0821 και Ε.Φ.192, 
ΚΑΕ 0821 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2021, σύμφωνα με τις αριθμ. 2548/157/11-
1-2021 & 2552/158/11-1-2021 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης (δέσμευση της πίστωσης) για την 
πραγματοποίηση της δαπάνης, καταχωρημένες στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας με α/α 110 και 111 αντίστοιχα. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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: ΨΡΨΔ7Λ9-Μ6Μ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/489/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 75ο 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/96 περί μισθώσεων, του Π.Δ. 34/95 περί εμπορικών μισθώσεων, 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 13/65/22-10-2020 (ΑΔΑ: Ψ6ΒΩ7Λ9-ΗΔΑ) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί έγκρισης μεταβίβασης στην Οικονομική Επιτροπή, της 
αρμοδιότητας για την «παραχώρηση χρήσης, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και 
ακινήτων». 

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

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1302/19-03-
2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 662/19-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 
Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα σχέδιο της διακήρυξης μίσθωσης 
ακινήτου και εισηγείται τα εξής:  

«… Η Π.Ε. Πρέβεζας προκειμένου να προβεί στη μίσθωση αποθηκευτικών χώρων που θα χρησιμοποιηθούν ως 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ του δικαιούχου (Επικεφαλής Εταίρου) της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Πρέβεζας και 

ειδικότερα μίσθωση χώρων ξηράς αποθήκευσης τροφίμων & ειδών βασικής υλικής συνδρομής και αποθήκευσης 

τροφίμων υπό ψύξη (1-4οC), που ταυτόχρονα δύνανται να χρησιμοποιηθούν και ως σημείο διανομής των υπό 

διάθεση προϊόντων απευθείας στους ωφελούμενους του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΤΕΒΑ 2014-2020, 

πρόκειται να προβεί στη διενέργεια δημόσιας μειοδοτικής δημοπρασίας.  

Κατόπιν τούτου σας διαβιβάζουμε σχέδιο διακήρυξης δημόσιας προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση 

ακινήτου και παρακαλούμε: 

α) Για την έγκριση διενέργειας δημόσιου προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού. 

β) Για την έγκριση των όρων του συνημμένου σχεδίου διακήρυξης.  

Η δαπάνη, το ακριβές ύψος της οποίας θα προσδιορισθεί από την κατακυρωτική απόφαση, θα καλυφθεί από το 

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.). Η δημόσια δαπάνη της πράξης είναι 

εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ Ε0938), στις πιστώσεις του προϋπολογισμού της 

Π.Ε Πρέβεζας και θα βαρύνει τον Ε.Φ. 071 – ΚΑΕ: 9459.14.000.01.». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει τη διενέργεια δημόσιας μειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 242/96, για τη μίσθωση αποθηκευτικών χώρων που θα χρησιμοποιηθούν 
ως Κεντρική Αποθήκη του δικαιούχου (Επικεφαλής Εταίρου) της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. 
Πρέβεζας και ειδικότερα χώρων ξηράς αποθήκευσης τροφίμων & ειδών βασικής υλικής 
συνδρομής και αποθήκευσης τροφίμων υπό ψύξη (1-4οC), που ταυτόχρονα θα 
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χρησιμοποιούνται και ως σημείο διανομής τροφίμων στους δικαιούχους του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος ΤΕΒΑ 2014-2020 (μίσθωση κεντρικών αποθηκευτικών χώρων – Κεντρική 
Αποθήκη του Προγράμματος ΤΕΒΑ) της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της έως την 31-12-2021, ήτοι μέχρι την 
ημερομηνία ολοκλήρωσης του Φυσικού Αντικειμένου της Πράξης, με δυνατότητα παράτασης 
της μίσθωσης ανάλογα με την εκ νέου παράταση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 
από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020». 

 Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού, με τους όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάπτεται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 1302/19-03-
2021 εισήγηση της Υπηρεσίας.  

Η προκαλούμενη δαπάνη για το μίσθωμα, το ύψος της οποίας θα προσδιορισθεί από την 
κατακυρωτική απόφαση, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.14.000.01 του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας, βάσει της με α/α: 
932 και αριθμ. πρωτ. 37877/1305/19-03-2021 (ΑΔΑ: 91ΘΘ7Λ9-Π59) απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 936 στα βιβλία εγκρίσεων και εντολών της της 
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας.  

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

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. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/491/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 77ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση καθίζησης επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας στην περιοχή 
Μενίνας και Παραποτάμου (παροχή υπηρεσιών)».. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
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. 3871/15-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 600/16-03-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη: 

1. Στην εθνική οδό Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας και συγκεκριμένα στην περιοχή των Μενίνας και 

Παραποτάμου, λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων και του μεγάλου όγκου νερού, προκλήθηκε αποκόλληση 

των πρανών κατάντη της οδού με άμεσο τον κίνδυνο κατάρρευσης της οδού. Επίσης, τα στηθαία ασφαλείας 

στις παραπάνω περιοχές λόγω της ολίσθησης του πρανούς δεν είναι εξ’ ολοκλήρου πακτωμένα,  με 

αποτέλεσμα να μην είναι και λειτουργικά. Απαιτείται λοιπόν άμεσα η κατασκευή τοιχίου από οπλισμένο 

σκυρόδεμα για την αντιστήριξη της οδού. Παράλληλα θα γίνει και καθαρισμός των τάφρων ανάντη για τη 

σωστή  απομάκρυνση των όμβριων υδάτων.    

2. Την με  αριθμ. : 33789/1285/11-03-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, 

επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001 με υποέργο : «Αποκατάσταση καθίζησης επί της Ε.Ο Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας στην 

περιοχή Μενίνας και Παραποτάμου (παροχή υπηρεσιών)» 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Αποκατάσταση καθίζησης επί 

της Ε.Ο Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας στην περιοχή Μενίνας και Παραποτάμου (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 «Αποκατάσταση καθίζησης επί της Ε.Ο. 
Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας στην περιοχή Μενίνας και Παραποτάμου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της 
σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στην εθνική οδό Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας και 
συγκεκριμένα στην περιοχή των Μενίνας και Παραποτάμου, λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων και του 
μεγάλου όγκου νερού, προκλήθηκε αποκόλληση των πρανών κατάντη της οδού με άμεσο τον κίνδυνο 
κατάρρευσης αυτής, ενώ τα στηθαία ασφαλείας στις παραπάνω περιοχές, λόγω της ολίσθησης του 
πρανούς, δεν είναι εξ’ ολοκλήρου πακτωμένα,  με αποτέλεσμα να μην είναι και λειτουργικά και ως εκ 
τούτου να απαιτείται άμεσα η κατασκευή τοιχίου από οπλισμένο σκυρόδεμα για την αντιστήριξη της οδού, 
καθώς επίσης και καθαρισμός των τάφρων ανάντη για τη σωστή  απομάκρυνση των όμβριων υδάτων. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/492/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 78ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός Λούρου ποταμού (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
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. 1772/09-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 622/17-03-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη: 

1. Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τις  συνεχείς οχλήσεις των πολιτών της περιοχής από τα πλατανάκια 

έως Κουκλέσι το με αριθ. Πρωτ 7835/10-11-2020 έγγραφο του Δήμου Δωδώνης και του ότι η ασθένεια του 

μεταχρωματικού έλκους έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις έχουν προσβληθεί πολλά πλατάνια που βρίσκονται  

εκατέρωθεν του ποταμού Λούρου  και πολλά από αυτά έχουν πέσει μέσα στο ποτάμι για να προλάβουμε  την 

πτώση άλλων στο ποτάμι χρειάζεται άμεσα η κοπή , απομάκρυνση και καύση των δέντρων πλατάνων ώστε να 

προλάβουμε τυχόν καταστροφές, σε μονάδες ψαριών σε καλλιέργειες σε αποθήκες κλπ ,με την εργολαβία αυτή 

θα καθαρίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τμήμα του ποταμού από τα ξερά πλατάνια.  

2. Την  με  αριθμ. : 14428/472/3-2-2021απόφαση 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». ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.).με υποέργο : «Καθαρισμός Λούρου 

ποταμού (παροχή υπηρεσιών)».  ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : 

««Καθαρισμός Λούρου ποταμού (παροχή υπηρεσιών)»  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 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 Λούρου ποταμού (παροχή 
υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου επειδή απαιτείται άμεσα η κοπή, απομάκρυνση και καύση των ξερών 
δέντρων πλατάνων, τα οποία έχουν προσβληθεί από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους, 
εκατέρωθεν του ποταμού Λούρου, προκειμένου να  προληφθεί πτώση αυτών στο ποτάμι, ιδιαίτερα μετά 
τις μεγάλες πλημμύρες, τυχόν καταστροφές  σε μονάδες ψαριών, σε καλλιέργειες,  αποθήκες κ.λ.π. καθώς 
επίσης και να επιτευχθεί καθαρισμός στο μεγαλύτερο τμήμα του ποταμού από τα ξερά πλατάνια. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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: ΨΡΨΔ7Λ9-Μ6Μ



-258- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/495/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 81ο 

Έγκριση του από 12-03-2021 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 
«Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης κατολισθήσεων και καθιζήσεων στην επαρχιακή οδό 
Άγναντα – Καταρράκτης μετά από έντονες καταιγίδες» προϋπολογισμού € 90.000,00 με ΦΠΑ και 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) 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. 
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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. 4/253/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 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 υλοποίηση του υποέργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης κατολισθήσεων 
και καθιζήσεων στην επαρχιακή οδό Άγναντα – Καταρράκτης μετά από έντονες καταιγίδες»,  
προϋπολογισμού 90.000,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 17087/1958/09-02-2021 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. 1955/09-02-2021 εισήγηση της 
υπηρεσίας. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 3707/18-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 665/19-03-
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 
ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΦΕΛΕΚΗ, με προσφορά πενήντα οκτώ χιλιάδες εξήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα δύο 
λεπτά (58.064.52 €) με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι τοις εκατό 
(20 %). 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και 
στη σχετική αριθμ. 4/253/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  τοποθετήθηκε ως εξής: 
«Έχουμε εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία μας για την εκτέλεση έργων με προσφυγή στη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016. Εκτιμούμε ότι το 
συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε να είχε προγραμματισθεί, όμως συμφωνούμε λόγω της σοβαρότητας 
και του επείγοντος της εκτέλεσής του».  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 12-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που 
διενεργήθηκε στις 04-03-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 21465/2465/25-02-2021 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 4/253/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης 
κατολισθήσεων και καθιζήσεων στην επαρχιακή οδό Άγναντα – Καταρράκτης μετά από έντονες 
καταιγίδες», προϋπολογισμού 90.000,00 € με Φ.Π.Α., 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) ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΥΜΑΡΑΣ β) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΕΛΕΚΗΣ και 
γ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος 
συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον 
έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους στον 
σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας, βάσει της προσφοράς εκάστου υποψηφίου 
αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης  
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Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα 
«ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΕΛΕΚΗΣ», 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 «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΕΛΕΚΗΣ», με προσφορά πενήντα οκτώ χιλιάδες 
εξήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (58.064,52 €) με αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α. και μέση 
τεκμαρτή έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20 %). 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης κατολισθήσεων και καθιζήσεων στην 
επαρχιακή οδό Άγναντα – Καταρράκτης μετά από έντονες καταιγίδες», προϋπολογισμού 90.000,00 € με 
Φ.Π.Α., 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 «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΕΛΕΚΗΣ», με προσφορά € 58.064,52 με αναθεώρηση, χωρίς 
Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 20% και 

 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΕΛΕΚΗΣ» 
και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των € 58.064,52 
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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι K O  

Διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τη 

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

υλοποίησης του έργου: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης καθιζήσεων στην επαρχιακή 

οδό Άγναντα – Καταρράκτης μετά από έντονες καταιγίδες», προϋπολογισμού 90.000,00€ (με 

Φ.Π.Α.) 

             

 Στα Ιωάννινα, στις 4 Mαρτίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30  π. μ. (μισή ώρα πριν 

την ώρα αποσφράγισης) οι υπογράφοντες: 

 

1. Βιολέττα Τζανίδη, Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., πρόεδρος  

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

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

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

02-03-2021 πρακτικό κλήρωσης τακτικών και αναπληρωματικών μελών, έχοντας υπ’ όψη:  

α) την με αριθ. 4/253/10-02-2021 (ΑΔΑ: 6ΗΠ7Λ9-ΩΙΖ) 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 εκτέλεση 

του έργου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες 

αποκατάστασης καθιζήσεων στην επαρχιακή οδό Άγναντα – Καταρράκτης μετά από 

έντονες καταιγίδες», προϋπολογισμού 90.000,00€ (με Φ.Π.Α.)  σύμφωνα με την εγκεκριμένη 

μελέτη του έργου, όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 

17087/1956/09-02-2021 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου».  

β) την με αριθ. πρωτ. ΔΤΕΠΗ 21465/2465/25-02-2021 Πρόσκληση της Περιφέρειας 

Ηπείρου σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με την διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 

4412/16, με την οποία προσκλήθηκαν τρεις (3) οικονομικοί φορείς.  
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συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε στη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, 

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

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

δεν είχε κατατεθεί κανένας φάκελος  προσφοράς στην επιτροπή. Στη συνέχεια, η πρόεδρος επικοινώνησε 

με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου, για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί προσφορές για την αρ. πρωτ. 

21465/2465/25-02-2021 πρόσκληση και έλαβε καταφατική απάντηση, οπότε η Επιτροπή παρέλαβε τρεις 

(3) φακέλους προσφοράς, οι οποίοι όπως διαπιστώθηκε από την Επιτροπή είχαν κατατεθεί στο 

πρωτόκολλο εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την αναγραφόμενη στον φάκελο ημέρα και ώρα άφιξης, για να 

τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.  

 

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

αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ  

 
Α/Α 

                                              
Αρ. πρωτ. / ημ/νία 

                                                                                        
Επωνυμία προσφέροντα 

1 29235/3341/03-03-21 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΥΜΑΡΑΣ 

2 29259/3342/03-03-21 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΕΛΕΚΗΣ 

3 29436/3366/03-03-21     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ 

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΗ 21465/2465/25-02-2021 πρόσκληση, κάθε φάκελος 

προσφοράς (προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, φάκελο 

δικαιολογητικών και φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών 

και μονογράφηκαν τα δικαιολογητικά σε κάθε σελίδα από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Στη 

συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε 

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

ολόγραφης αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και ο έλεγχος ομαλότητας. 

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

αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ  

Α/Α Επωνυμία προσφέροντα 
Έκπτωση 

(%) 

1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΕΛΕΚΗΣ 20 

2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΥΜΑΡΑΣ 17 

3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ 12 

 

 

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

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

21465/2465/25-02-2021 Πρόσκληση της Δ/νσης Τεχν. Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Σύμφωνα με την 
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ανωτέρω πρόσκληση ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής πρέπει να περιέχει το ΤΕΥΔ ως 

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

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών δεν εντοπίστηκαν ελλείψεις και ως εκ τούτου κατάρτισε τον 

κατωτέρω Πίνακα 3 με τις παραδεκτές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντα Έκπτωση (%) 

1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΕΛΕΚΗΣ 20 

2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΥΜΑΡΑΣ 17 

3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ 12 

Ακολούθως η υπηρεσία κάλεσε με το αρ. πρωτ.   29235/3341/04-03-2021 έγγραφό της, τον προσωρινό  

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. 

 

Tην 12η Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθαμε σε συνέχιση της 

συνεδρίασης προκειμένου να γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΗ  

32343/3707/09-03-2021) από τον προσωρινό μειοδότη  

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

 Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα 

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

καθώς και με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και της αρ. πρωτ. 21465/2465/25-02-2021 

Πρόσκλησης  

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του 

έργου στον οικονομικό φορέα ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΕΛΕΚΗΣ, με προσφορά πενήντα οκτώ χιλιάδες εξήντα 

τέσσερα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (58.064.52 €) με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α. και μέση 

τεκμαρτή έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20 %).  

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

 
Ιωάννινα, 12  - 3  - 2021 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η πρόεδρος 

 

Τα μέλη 

   

Βιολέττα Τζανίδη                  Λαμπρινή Βάββα          Μαρία Τσέτσου      
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/496/22-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 37505/649/19-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση του από 19-03-2021 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 καθιζήσεων – κατολισθήσεων επί της Ε.Ο. 
Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας», 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 

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) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 5/282/18-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 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 υλοποίηση του υποέργου «Αποκατάσταση 
καθιζήσεων – κατολισθήσεων επί της Ε.Ο. Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 
74.400,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, 
θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 21369/2411/16-02-2021 απόφαση έγκρισης 
συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η., 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. 614/19-01-
2021 εισήγηση της υπηρεσίας. Επίσης 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 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 4216/19-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 667/22-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την 
ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ», με ποσό προσφοράς 
48.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 20%. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
όπως και στη σχετική αριθμ. 5/282/18-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
τοποθετήθηκε ως εξής: «Έχουμε εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία μας για την εκτέλεση 
έργων με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016. Για το συγκεκριμένο έργο όμως συμφωνούμε λόγω της σοβαρότητας και του 
επείγοντος της εκτέλεσής του».  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 19-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 16-03-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 24098/2824/03-03-
2021 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 5/282/18-02-2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση καθιζήσεων – κατολισθήσεων επί της Ε.Ο. Πρέβεζας - 
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Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., 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) «ΜΑΚΗΣ 
ΑΤΕΕ» β) «ΕΡΓΟΔΟΜΗ  ΗΠΕΙΡΟΥ» και γ) «ΟΔΟΚΑΤ Α.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 ΑΤΕΕ», ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση 
του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και 
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με 
τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα 
εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ», με ποσό 
προσφοράς 48.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και ποσοστό έκπτωσης 20%. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση καθιζήσεων – κατολισθήσεων επί της Ε.Ο. 
Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», στον 
οικονομικό φορέα «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ», με ποσό προσφοράς 48.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 
ποσοστό έκπτωσης 20% και 

 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ», 
και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 
48.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση 
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

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

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

Διαγωνισμού με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 
τιμή, κατά το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 95, παρ. 2α, του 
Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του έργου 
«Αποκατάσταση καθιζήσεων - κατολισθήσεων επί της Ε.Ο. Πρέβεζας - 
Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 74.400,00€ με Φ.Π.Α.. 
  
 
Στα Ιωάννινα, την 16-03-2021 ημέρα Τρίτη και  ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Μπλιθικιώτη Μαρινέλα , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως πρόεδρος 
2. Ζιάκκα  Βαρβάρα , Αρχιτέκτων  Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος, 
3. Αλεξίου Καλλιόπη  , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος, 
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας και 
σύμφωνα με: 

- Την υπ. αριθμ. 21331/747/16-02-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2018ΕΠ53000001, 

- Την υπ. αριθμ. 5/282/18-02-2021 (ΑΔΑ : 6ΧΟ57Λ9-ΧΓ6) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 
για το έργο «Αποκατάσταση καθιζήσεων– κατολισθήσεων επί της Ε.Ο. Πρέβεζας - 
Ηγουμενίτσας  »,  

- Την υπ. αριθμ. 24098/2824/03-03-2021 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 
σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, 

- Το από 09-03-2021 Πρακτικό κλήρωσης για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών 
μελών της επιτροπής διαγωνισμού,  

συγκεντρωθήκαμε στο γραφείο 346 της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να 
διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό. 

Μετά το πέρας που τάχθηκε από την πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης ως 
χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών χωρίς να εμφανισθεί ενδιαφερόμενος, και αφού 
διαπιστώθηκε ότι είχαν κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας τρεις (3) προσφορές, 
η Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.  

Εν συνεχεία όλοι οι φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή και 
καταχωρήθηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1. 
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   ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Α/Α Αρ. πρωτ/ημερομηνία Επωνυμία προσφέροντα 

1 35223/4007/16-03-2021 ΟΔΟΚΑΤ  Α.Ε   

2 
 

35233/4009/16-03-2021 
 ΕΡΓΟΔΟΜΗ  ΗΠΕΙΡΟΥ   

3 35275/4014/16-03-2021 ΜΑΚΗΣ  ΑΤΕΕ   

 

Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 24098/2824/03-03-2021 πρόσκληση κάθε φάκελος 
προσφοράς (προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, 
φάκελο δικαιολογητικών και φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι 
δικαιολογητικών και μονογράφηκαν τα δικαιολογητικά από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε σε δημόσια συνεδρίαση τις οικονομικές 
προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε 
συμμετέχοντα. Ακολούθησε έλεγχος της αριθμητικής και ολόγραφης αναγραφής των 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και ο έλεγχος ομαλότητας. Ακολούθως  οι προσφορές 
καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη 
οικονομική προσφορά (Πίνακας 2 ). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα- 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση 

% 

1ος  ΜΑΚΗΣ  ΑΤΕΕ    48.000,00€ 20,00% 

2ος ΕΡΓΟΔΟΜΗ  ΗΠΕΙΡΟΥ 50.999,99€ 15,00% 

3ος  ΟΔΟΚΑΤ  Α.Ε  53.999,99€ 10,00% 

 

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

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

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

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον 
κατωτέρω Πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές  
κατά σειρά μειοδοσίας.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα- 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση 

% 

1ος  ΜΑΚΗΣ  ΑΤΕΕ   48.000,00€ 20,00% 
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2ος ΕΡΓΟΔΟΜΗ  ΗΠΕΙΡΟΥ  50.999,99€ 15,00% 

3ος  ΟΔΟΚΑΤ  Α.Ε  53.999,99€ 10,00% 

 
Η Υπηρεσία καλεί με το αριθ. πρωτ. 35275/4014/16-03-2021  έγγραφό της, τον 
προσωρινό μειοδότη « ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ. » να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών από τη 
λήψη της παρούσας, σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 12.α. του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019, επικαιροποιημένα 
και σε ισχύ τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία, όπως δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ και 
απαιτούνται για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 καθώς 
και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 76 του Ν. 4412/2016, σε 
σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. 
Στις 19 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθε 
σε συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη « ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ.» με το αριθ. πρωτ. 
37000/4216/18-03-2021 έγγραφό του. 
Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, 
διαπίστωσε ότι:  

 Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα 

 Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της 
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επ. Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση καθιζήσεων– κατολισθήσεων επί της Ε.Ο. 
Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας  », στον οικονομικό φορέα «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ »,ο οποίος είναι 
προσωρινός μειοδότης με ποσό προσφοράς 48.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό 
έκπτωσης 20%.  
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επ. 

Διαγωνισμού ως κατωτέρω.  

Ιωάννινα  19-03-2021 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΕΛΑ  

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΖΙΑΚΚΑ  ΒΑΡΒΑΡΑ 

 

 

ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ   
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