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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία αποτελείται από τον
Περιφερειάρχη Ηπείρου, ως Πρόεδρο, δύο (2) Αντιπεριφερειάρχες ως μέλη, όπως ορίσθηκαν με την
αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και οκτώ (8) Περιφερειακούς
Συμβούλους ως μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά), όπως εκλέχθηκαν με την αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ως εξής:
Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
Β. Τακτικά Μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων
Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος
Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος
Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος
Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος
Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος
Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος
Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος
Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος

Γ. Αναπληρωματικά μέλη:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Σίμου - Τάσιου Αναστασία, Περιφερειακός Σύμβουλος
Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος
Τσιάρα Σταυρούλα, Περιφερειακός Σύμβουλος
Γκούμας Αχιλλέας, Περιφερειακός Σύμβουλος
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος,
Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος
Ριζόπουλος Σπυρίδων, Περιφερειακός Σύμβουλος
Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. οικ.
70876/1181/11-05-2022 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:
Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
Β. Τα μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
Πότσης Οδυσσέας, μέλος
Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), μέλος
Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), μέλος
Κατέρης Ιωάννης, μέλος
Βαρέλης Δημήτριος, μέλος
Καλούδης Βασίλειος, μέλος
Ζάψας Γεώργιος, μέλος
Παππάς Δημήτριος (Τάκης), μέλος
Δημητρίου Δημήτριος, μέλος
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Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 7693/597/20-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη
Ηπείρου.
Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/1105-2022 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 της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου
για το Α’ τρίμηνο έτους 2022 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

2.

Έγκριση του Πρακτικού 1ο/06-05-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού
διαγωνισμού, με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του
συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Ιωαννιτών», με
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) – Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).

3.

Έγκριση του από 10-05-2022 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
«Τεχνικός σύμβουλος για την επικαιροποίηση της μελέτης «Μελέτη ανάπλασης – αξιοποίησης –
προστασίας λίμνης Παμβώτιδας – παραλίμνια οδός» προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και
κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

4.

Έγκριση του από 10-05-2022 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
«Τοποθέτηση πλέγματος για την προστασία της Ε.Ο. Καλπακίου - Κλειδωνιάς (θέση Βίγλα)»,
προϋπολογισμού 139.500,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

5.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - αποκατάσταση
I.N. Κοιμήσεως Θεοτόκου Δ.Δ. Γοργόμυλου ΠΕ Πρέβεζας», προϋπολογισμού 106.000,00€ με ΦΠΑ
και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

6.

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Άμεση αντιστήριξη πρανών ποταμού Καλαμά μετά από πλημμύρες», προϋπολογισμού € 74.400,00
με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

7.

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Άμεση αντιστήριξη πρανών στην επαρχιακή οδό Άρτας – Καρδίτσας μετά από πλημμύρες»
προϋπολογισμού € 124.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

8.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση αποχετευτικού δικτύου Τ.Κ. Καστάνιανης Κόνιτσας», αναδόχου
«Παναγιώτη Κ. Γκάσιου ΕΔΕ», μέχρι την 14-08-2022.

9.

Έγκριση ανάθεσης της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια
μετασχηματιστή ελαίου 1.000 KVA και επισκευή Η/κινητήρων 430 HP αρδευτικού αντλιοστασίου
Βαλανιδόρραχης ΤΟΕΒ Αχέροντα».

10.

Έγκριση ανάθεσης της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων
πολυαιθυλενίου PE 140-10atm για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων του Δήμου Πωγωνίου
(Ορεινό – Ξηρόβαλτο – Ποντικάτες)».

11.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη των συμβολαιογραφικών εξόδων για τη
δανειακή σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για
την εκτέλεση του έργου «Έργα διευθέτησης ρέματος Ξηροποτάμου Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Η».

12.

Έγκριση τροποποίησης, ως προς την διάρκεια ισχύος, της από 20-07-2020 Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, για την
εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος «Προκαταρκτική διερεύνηση και σχεδιασμός από το
Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας οδικής σήραγγας οικισμών Θεοδωριάνων Μελισσουργών».

-2-

ΑΔΑ: 6ΔΧΖ7Λ9-Ρ5Ψ

13.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Δενδροφύτευση του παραλίμνιου τμήματος από τα ODEON (πρώτη ξύλινη γέφυρα έως την δεύτερη
ξύλινη γέφυρα περιοχή Ανατολής μήκους 1.300 μέτρων περίπου) (παροχή υπηρεσιών)».

14.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Κοπή ξερών πλατάνων στον Άγιο Δημήτριο και Χαράλαμπο Μετσόβου και καθαρισμός βλάστησης
προς Μονή Βουτσάς και Μηλιωτάδες (παροχή υπηρεσιών)».

15.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση της γέφυρας μπέλεϋ προς Αρτοπούλα».

16.

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

17.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Λάκκας Σουλίου μετά από καταιγίδες (παροχή
υπηρεσιών)».

18.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κακαβιάς & Ιωαννίνων – Κόνιτσας – όρια Νομού
Κοζάνης έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».

19.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Μετσόβου – όρια Νομού Τρικάλων έτους 2022
(παροχή υπηρεσιών)».

20.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Β’ Διοικητηρίου».

21.

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-03-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής
οδού Λάλιζα - Δομολεσσά», προϋπολογισμού € 250.000,00 με ΦΠΑ.

22.

Έγκριση του από 18-04-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-04-2022 ανοιχτής
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Βιοκλιματική ανάπλαση και ενσωμάτωση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στη
Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία», προϋπολογισμού € 600.000,00 με ΦΠΑ του έργου "G.A.M.E.S",
του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "Interreg IPA II Cross-border Cooperation
Programme Greece-Albania 2014-2020".

23.

Έγκριση του από 27-04-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-03-2022 ανοιχτής
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Αποκατάσταση βατότητας οδού σύνδεσης Ε.Ο, Ιωαννίνων – Κοζάνης με Λαγκάδα Κόνιτσας»,
προϋπολογισμού € 190.000,00 με ΦΠΑ.

24.

Έγκριση του από 10-05-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Αποκαταστάσεις στο επαρχιακό δίκτυο Λάκκας Σουλίου», προϋπολογισμού 165.000,00 € με ΦΠΑ
και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

25.

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού), του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης
του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Κ. Ζάλογγο – Βερενίκη», αναδόχου «Παππάς
Ευγένιος Ε.Δ.Ε.».

26.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας 17ης επαρχιακής οδού από Βουτσαρά – Κούρεντα –
Χίνκα – Ζόριανη», αναδόχου «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 20-08-2022.

27.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης
προσβασιμότητας στη διερχόμενη επαρχιακή οδό επί του οικισμού της Πλατανούσας»,
προϋπολογισμού € 153.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

28.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας στην
επαρχιακή οδό Μπαλντούμα - Μικρή Γότιστα - Μεγάλη Γότιστα - Κράψη», προϋπολογισμού €
600.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

29.

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση
αποκατάσταση ζημιών στον οικισμό Τ.Κ Συρράκου από έντονα καιρικά φαινόμενα»,
προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
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30.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Αποκατάσταση οδού προς Πηγές Βελλάς (παροχή υπηρεσιών)».

31.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Απομάκρυνση κατολισθήσεων και καθορισμός παράπλευρων ερεισμάτων κατά μήκος του οδικού
δικτύου προς Μηλιά και όρια Νομού (παροχή υπηρεσιών)».

32.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την βελτίωση του επαρχιακού δικτύου προς Ανθοχώρι
Μετσόβου».

33.

Προγραμματισμός προσλήψεων για το έτος 2022 στην Περιφέρεια Ηπείρου.

34.

Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης για τη μισθοδοσία τριών υπαλλήλων ΙΔΟΧ της Δ/νσης
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του υποέργου «Υποστήριξη
λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής» της
Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής Ηπείρου» με
κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5033060.

35.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων που
υπηρετούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, σε παιδικές κατασκηνώσεις.

36.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη
διοργάνωση, με τον Σύλλογο «ΑΣ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», του Κυπέλλου «ΚΑΡΑΤΕ
έγχρωμων και μαύρων ζωνών Open Series – Ηγουμενίτσα 2022», που θα πραγματοποιηθεί στην
Ηγουμενίτσα.

37.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Ιωαννίνων στη διοργάνωση του ποδηλατικού αγώνα «2ος Γύρος Ιωαννίνων», που θα
πραγματοποιηθεί το διάστημα 03-05/06/2022.

38.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκδοση
βιβλίου 5ου Τόμου με τίτλο «Γεφυρογραφία της Πίνδου» του Σπύρου Μαντά.

39.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διεξαγωγή
εκπαιδευτικής εκδήλωσης – σεμιναρίου με τίτλο «Μιχάλης Αράπογλου: Η κοινωνική συμβολή του
στην Ήπειρο, το Επιστημονικό του έργο, το Συγγραφικό έργο του, η Ανθρώπινη παρουσία του», στις
3-4-5 Ιουνίου 2022.

40.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μεταφορά κρουσμάτων Covid-19 για την διενέργεια
διαγνωστικών τεστ καθώς και επανέλεγχο, ώστε να περιοριστεί η διασπορά της νόσου στην
Περιφέρεια Ηπείρου, για την χρονική περίοδο Μάιος 2022 έως Ιούλιος 2022.

41.

Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου
στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.

42.

Έγκριση δαπάνης για την παράθεση γεύματος στο πλαίσιο της Ημερίδας για τις προοπτικές του
Ναυτικού Επαγγέλματος.

43.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Βελτίωση προσβάσεων και κοινόχρηστων κτηνοτροφικών υποδομών στα ευρύτερα όρια της
περιοχής Γεροπλάτανου (παροχή υπηρεσιών)».

44.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Αποκατάσταση πρόσβασης σε κοινόχρηστους χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας στα όρια του
Δ.Δ. Ανατολής (προμήθεια υλικών)».

45.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Προστασία κοίτης Λούρου στα όρια του Δ. Φιλιππιάδας (παροχή υπηρεσιών)».

46.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Άμεση αντιπλημμυρική προστασία περιοχής Ασπροχωρίου (παροχή υπηρεσιών)».

47.

Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου, υπεύθυνης για το EPIRUS FILM OFFICE στις Κάννες – Αγορά των Καννών (Marche Du
Film), από 20 έως 25-05-2022, για τη συμμετοχή της στο κοινό Εθνικό Περίπτερο Ελληνικού Κέντρου
Κινηματογράφου – Hellenic Film Commission και ΕΚΟΜΕ Α.Ε. και έγκριση των σχετικών δαπανών.

48.

Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Δ’
Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την αίτηση ακύρωσης (αριθμ. καταθ.:
2643/2019) της εταιρείας «ΦΑΤΕΣ ΑΝΘΙΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

49.

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 70717/636/11-05-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί
αποδοχής δωρεάς παροχής υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΙΚΕ».
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50.

Έγκριση του Πρακτικού 03/04-05-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για τη σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 για την
«Δικτύωση και προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου»,
προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

51.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου
στο ένθετο «ΔΙΑΚΟΠΕΣ» (καλοκαιρινή έκδοση) της εφημερίδας ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ.

52.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας
Ηπείρου στην ομογενειακή εφημερίδα «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ» Νέας Υόρκης.

53.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου
στο περιοδικό «INCREDIBLE GREECE» της FRAPORT GREECE.

54.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση διαδικτυακής ημερίδας της
Περιφέρειας Ηπείρου στην Κύπρο, με τίτλο «Ήπειρος: Ιδανικός προορισμός για Κύπριους
ταξιδιώτες».

55.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην ψηφιακή
πλατφόρμα «FOOD MARKET SHOW EXPO CENTER» για το 2ο εξάμηνο του 2022.

56.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων.

57.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Αποκατάσταση προσβάσεων και σύνδεση με επαρχιακό δίκτυο στα όρια των Μηλιωτάδων (παροχή
υπηρεσιών)».

58.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Αποκατάσταση φθορών και καθιζήσεων οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Μετσόβου (προμήθεια
υλικών)».

59.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Καθαρισμός πρανών οδικού δικτύου στα όρια του πρώην Δήμου Εγνατίας (παροχή υπηρεσιών)».

60.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Ανακατασκευή οδοστρώματος εισόδου στα Δ.Δ. Τρίστενου (παροχή υπηρεσιών)».

61.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Εργασίες αποκατάστασης τεχνικού έργου διαχείρισης ομβρίων και καθαρισμός τάφρων στα όρια
του Δ.Δ. Κεφαλόβρυσου (παροχή υπηρεσιών)».

62.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Προμήθεια ασφαλτομίγματος και αδρανών υλικών για την αποκατάσταση του επαρχιακού δικτύου
προς Κηπίνα».

63.

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-05-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω
των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου με Α/Α 1 «Έργα εκσυγχρονισμού και
εξοικονόμησης νερού του Δικτύου του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου» Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού €
2.197.000,00 με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022102874 του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, η οποία απέβη άγονος, και επαναδημοπράτηση του έργου,
χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.

64.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού
πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2022», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ και
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

65.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – προστασία πρανών στη
θέση Ξηρόκαμπος της ε.ο.12», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της
Επιτροπής Διενέργειας.

66.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου
/ Π.Ε. Άρτας και του Δήμου Νικ. Σκουφά, για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση τμημάτων
στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα Άρτας», προϋπολογισμού €
75.000,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.

67.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση ροής στραγγιστικού αύλακα
εντός του οικισμού Λιμίνης», προϋπολογισμού € 104.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής
Διενέργειας.

68.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου
/ Π.Ε. Άρτας και του ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου, για την κατασκευή του έργου «Επένδυση τμήματος της
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αρδευτικής διώρυγας Δ5 παρά της επαρχιακής οδού 9 (θέση Ανέζα)», προϋπολογισμού €
100.000,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
σύμβασης.
69.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου
/ Π.Ε. Άρτας και του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου, για την κατασκευή του έργου «Συνδρομή στην
κατασκευή τεχνικών έργων (επένδυση πρανών, διαβάσεις κλπ) στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου
Π.Ε. Άρτας για το έτος 2022», προϋπολογισμού € 128.000,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για
την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.

70.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση
μηχανημάτων για την αποκατάσταση τμήματος αναχώματος ποταμού Αράχθου στο Γλυκόρριζο
Άρτας».

71.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση
μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό του φράγματος Καμπής από συσσωρευμένα φερτά υλικά».

72.

Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, από
09 έως 10-05-2022, προκειμένου να παρευρεθεί σε συναντήσεις στο Υπ. Υποδομών και
Μεταφορών, καθώς και στο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έγκριση των σχετικών δαπανών.

73.

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

74.

Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών
στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας για το έτος 2022.

75.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Καθαρισμός αντιπλημμυρικής τάφρου στον κάμπο της περιοχής του Αγίου Γεωργίου (παροχή
υπηρεσιών)».

76.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Καθαρισμός, μόρφωση και απομάκρυνση φερτών υλικών από την κοίτη του ποταμού Λούρου από
τη γέφυρα Ζήτα μέχρι την μεταλλική γέφυρα Κουκλεσίου (παροχή υπηρεσιών)».

77.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Άμεση αποκατάσταση βατότητας σε επικίνδυνο σημείο του ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή
υπηρεσιών)».

78.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας & Άρτας – όρια Νομού Τρικάλων έτους 2022
(παροχή υπηρεσιών)».

79.

Έγκριση του από 05-05-2022 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. Θεσπρωτίας
«Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση των έργων οδικής ασφάλειας στο Οδικό δίκτυο
Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της
διαπραγμάτευσης.

80.

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

81.

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πιστώσεων και των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την
ανάδειξη εργολάβων δακοκτονίας, στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος Συλλογικής
Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2022 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.

82.

Έγκριση 7ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2021-2022.

83.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες περιοχής Προδρομίου Θεσπρωτίας
(παροχή υπηρεσιών)».

84.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας & Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Μαυροματίου
έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».

85.

Έγκριση του Πρακτικού IV/23-03-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για
την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 20182019/ ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 275.165,36 € με Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου
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Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού.
86.

Έγκριση του Πρακτικού IV/09-02-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
υλοποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 -2016"ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, με Κωδικό ΟΠΣ 5000146» Υποέργο 1, “ΤΡΟΦΙΜΑ 2016” και Υποέργο 2, “ΕΙΔΗ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ) 2016” προϋπολογισμού € 117.475,85 πλέον ΦΠΑ, στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) και κατακύρωση των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού.

87.

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων, για την αντιμετώπιση λειτουργικών
αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.

88.

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων, για την αντιμετώπιση λειτουργικών
αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας (προμήθεια στεφάνων για την εκδήλωση της Επετείου
Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου).

89.

Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας,
οικ. έτους 2022.

90.

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή τέκνων υπαλλήλων
Π.Ε. Πρέβεζας σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2022.

91.

Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας,
για την ανανέωση της σύμβασης ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με σχέση εργασίας
Ι.Δ.Ο.Χ. στην Π.Ε. Πρέβεζας.

92.

Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση
της πολιτιστικής εκδήλωσης «20th PREVEZA JAZZ FESTIVAL».

93.

Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση
της πολιτιστικής εκδήλωσης «103η Επέτειος Εθνικής Μνήμης από την Γενοκτονία των Ποντίων από
τους Τούρκους».

94.

Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στην αθλητική
εκδήλωση «3η Φάση Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Πετοσφαίρισης (volleyball)».

95.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Καθαρισμός, μόρφωση και απομάκρυνση φερτών υλικών από την κοίτη του ποταμού Λούρου από
τα σφαγεία Βέργου έως τον Άγιο Γεώργιο Φιλιππιάδας (παροχή υπηρεσιών)».

96.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Καθαρισμός ερεισμάτων από ξερά κλαδιά θάμνων και δέντρων του εθνικού οδικού δικτύου από
Μεσοπόταμο – Κανάλι Μύτικα (παροχή υπηρεσιών)».

97.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Άμεση συλλογή στοιχείων για την επικαιροποίηση της μελέτης “Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο.
Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά)” (παροχή υπηρεσιών)».

98.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (από σήραγγα Ακτίου έως Ηγουμενίτσα)
έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».

99.

Έγκριση του 1ου πίνακα παρακατάθεσης συμπληρωματικών δικαστικών εξόδων για την αναγνώριση
δικαιούχων ιδιοκτητών ακινήτου που απαλλοτριώθηκε για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου
Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας,
Περιφέρειας Ηπείρου».

100.

Έγκριση παράτασης της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου το οποίο χρησιμοποιείται για τις ανάγκες
στέγασης των γραφείων των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.

101.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Ανακατασκευή – βελτίωση τεχνικών σε
αρδευτικούς τάφρους (Ακροποταμιά, Γραμμενίτσα)», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ και
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της,
δεδομένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ’ αυτών, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις
για τα εξής θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης:
-7-

ΑΔΑ: 6ΔΧΖ7Λ9-Ρ5Ψ

1.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης για την υλοποίηση του
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός Κομποτέικου ποταμού από φερτά υλικά
μετά τις καταιγίδες προς αποφυγή πλημμυρών (παροχή υπηρεσιών)», αναδόχου «ΤΕΔΡΑ ΑΤΠΕ»,
μέχρι την 17-06-2022.

2.

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση
αποκατάσταση κατολισθήσεων του επαρχιακού οδικού δικτύου από γέφυρα Γκόγκου έως Δ.Δ.
Κτιστάδων», προϋπολογισμού € 186.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

3.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Διαμόρφωση προσβάσεων προς επαγγελματικές στέγες και σύνδεσης με επαρχιακό δίκτυο στα
όρια του πρώην Δήμου Μπιζανίου (παροχή υπηρεσιών)».

4.

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.

5.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πρόσβαση στη τράπεζα νομικών πληροφοριών
«ΝΟΜΟΣ», για το έτος 2022.

6.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία δημοσιογράφων από Η.Π.Α. και Καναδά.

7.

Έγκριση παράτασης της σύμβασης 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 V-A Greece-Italy 2014-2020".

8.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας
Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας και του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Γραμμενίτσας Βλαχέρνας, για την εκτέλεσης του έργου «Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή - συντήρηση
δέκα αντλιών αρδευτικών αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ Γραμμενίτσας - Βλαχέρνας», προϋπολογισμού
€ 9.300,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης
και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

9.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου 3: «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων
ΤΟΕΒ Ραγίου-Κεστρίνης», προϋπολογισμού € 137.640,00 με ΦΠΑ της Πράξης «Έργα
εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Ραγίου-Κεστρίνης», του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020, με κωδικό ΟΠΣΑΑ:
0022042071 και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

10.

Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε
σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Άρτας για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025 (από 12-09-2022 έως 31-08-2025)
με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (έως 31-12-2025).

11.

Διόρθωση αριθμητικού λάθους στον προϋπολογισμό δημοπράτησης του έργου για την «Μεταφορά
υπολείμματος από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου».

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της από 03-05-2022 συνεδρίασης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/745/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου για το Α’ τρίμηνο έτους 2022 και υποβολή της 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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
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τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
(ΦΕΚ 145/Α΄/2016)..
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 5/12/1103-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με
το αριθμ. πρωτ. 4412/03-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 1074/03-05-2022 στον
φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα, εισηγητική έκθεση
για την έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου, για το Α’ τρίμηνο έτους 2022, με επισυναπτόμενους τους πίνακες των αποτελεσμάτων
εσόδων και εξόδων, καθώς και την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, του προηγούμενου (Δ’) τριμήνου έτους 2021.
Με την ως άνω εισηγητική έκθεση, βάσει των διατάξεων του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010, της αριθμ.
40038/9-9-2011 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί καθορισμού των στοιχείων που
περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού των Δήμων και
Περιφερειών» (ΦΕΚ 2007/Β), του άρθρου 4, παρ.5 του Π.Δ. 113/2010 και του Π.Δ. 80/2016 και του
άρθρου 40 του Ν. 4257/2014, υποβάλλεται η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού
εσόδων-εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου για το Α’ τρίμηνο του έτους 2022, η οποία συντάχθηκε
σύμφωνα με τα πρότυπα των υποδειγμάτων 4 και 5 που ορίζει η απόφαση του Υπουργείου
Εσωτερικών για τις Περιφέρειες, και παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα εκτέλεσης
Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων, και με τις σχετικές παρατηρήσεις.
7. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε την κατάρτιση της έκθεσης
αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α’
τρίμηνο έτους 2022, όπως υποβλήθηκε από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας
Ηπείρου.
8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
και Δημητρίου Δημήτριος, δήλωσαν ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ επισημαίνοντας ότι θα τοποθετηθούν
αναλυτικά, στη συζήτηση του θέματος στη σχετική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
−

Καταρτίζει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της
Περιφέρειας Ηπείρου για το Α’ τρίμηνο έτους 2022, ως η εισηγητική έκθεση του Τμήματος
Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της
Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί ενιαίο και
αναπόσπαστο μέρος αυτής, και

−

Την υποβάλλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, συνοδευόμενη από την έκθεση
αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, του προηγούμενου (Δ’)
τριμήνου έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρ. 268 παρ. 10 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επισημαίνοντας ότι θα τοποθετηθεί
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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Πληροφορίες: Ν. Τσαραούση
Τηλέφωνο:2651364226
email:n.tsaraousi@php.gov.gr
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2022
Στα πλαίσια που ορίζουν οι διατάξεις:
• Του άρθρου 268 του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α)
• Της αριθ.: 40038/9-9-2011 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί καθορισμού
των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης
Προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών.» (ΦΕΚ 2007/Β),
• Του άρθρου 4, παρ.5 του π.δ. 113/10 και του π.δ. 80/2016,
• Του άρθρου 40 του ν.4257/14,
σας υποβάλλουμε έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της
Περιφέρειας Ηπείρου για το Α΄ τρίμηνο του 2022.
Η σύνταξη της έκθεσης έγινε σύμφωνα με τα πρότυπα των υποδειγμάτων 4 και 5 που ορίζει η
απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και έχει συνοπτικά ως εξής:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ
Περίοδος 1/01/2022 έως 31/03/2022
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ

%

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

1
171.262.380,72

2
32.192.894,16

2/1
18,80

3
32.192.894,16

%

3/1
18,80

3/2
100

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ
Περίοδος 1/01/2022 έως 31/03/2022
Πρ/σμός
1
222.935.528,84

Δεσμευθέντα
2
193.837.292,91

%
2/1
86,95

Τιμολογηθέντα
3
38.501.512,49

%
3/1
17,27

Ενταλθέντα
4
35.412.157,79

Πληρωθέντα
5
35.275.698,20

%
5/1
15,82

Γενικά επί των όρων της έκθεσης:
ΕΣΟΔΑ:
• Στην στήλη Προϋπολογισμός αναφέρεται το εγκεκριμένο ποσό του Προϋπολογισμού
εσόδων της Περιφέρειας Ηπείρου με τις αναμορφώσεις οι οποίες έχουν εγκριθεί έως
31 /03/ 2022.
• Στην στήλη Βεβαιωθέντα αναφέρονται τα ποσά των εσόδων τα οποία έχουν πιστωθεί
στην περιφέρεια Ηπείρου και έχουν καταχωρηθεί ως παραστατικά στο Λογιστικό
σύστημα της Περιφέρειας από 1/1/2022 έως 31/03 /2022,
• Στην στήλη Εισπραχθέντα αναφέρονται τα ποσά των βεβαιωμένων παραστατικών
εσόδων τα οποία έχουν γίνει Γραμμάτιο Είσπραξης στο Λογιστικό σύστημα της
Περιφέρειας το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
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ΕΞΟΔΑ:
• Στην στήλη Προϋπολογισμός αναφέρεται το ποσό του εγκεκριμένου
Προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου μαζί με τις τελευταίες
αναμορφώσεις,
• Στην στήλη Δεσμευθέντα περιλαμβάνονται οι δεσμεύσεις σε βάρος των πιστώσεων
του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου ανά κατηγορία κωδικού (π.δ.
113/10 & π.δ.80/2016 «ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες») μέχρι 31/03
/2022.
• Στην στήλη Τιμολογηθέντα περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών (ανά κατηγορία
κωδικού) για τις οποίες έχει εκδοθεί ο τίτλος πληρωμής για το αντίστοιχο χρονικό
διάστημα και έχουν κατατεθεί τα δικαιολογητικά στην υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία
κατάρτισης της έκθεσης.
• Στην στήλη Ενταλθέντα περιλαμβάνονται οι δαπάνες (ανά κατηγορία κωδικού) οι
οποίες έχουν ενταλματοποιηθεί το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,
• Στην στήλη Πληρωθέντα περιλαμβάνονται οι δαπάνες (ανά κατηγορία κωδικού) για
τις οποίες οι Ταμειακές Υπηρεσίες έχουν εκδώσει επιταγή ή έχουν προβεί σε
ηλεκτρονική πληρωμή έως 31/03 /2022.
Α. ΕΣΟΔΑ
Κατά το Α΄ τρίμηνο του 2022 η πορεία είσπραξης των εσόδων συνολικά της Περιφέρειας
Ηπείρου ανέρχεται σε ποσοστό 18,80 % επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού, με το
σύνολο των εισπραχθέντων να ανέρχεται σε 32.192.894.16€.
Αναλυτικά:
➢ Στην κατηγορία 0000 (έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση-Κοινοτική
Επιχορήγηση), στο A΄ τρίμηνο υπήρξε επιχορήγηση για τα πρόσθετα τέλη
γεωπόνων-κτηνιάτρων (β΄εξάμηνο του 2020) και ένα μικρό ποσό ανταποδοτικών
τελών από πρόστιμα των δ/νσεων Υγείας συνολικού ποσού 13.846,90€ ενώ δεν
υπήρξε επιχορήγηση για τα λειτουργικά των προνοιακών Ιδρυμάτων. Στην
κατηγορία αυτή, το μεγαλύτερο ποσοστό της πίστωσης (693.057,87€) αφορά τις
επιχορηγήσεις Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην ΠΕ Θεσπρωτίας η οποία
υλοποιεί ως επικεφαλής Εταίρος το έργο PROENERGY στο πλαίσιο του
Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan- Mediterranean
2014-2020.Το σύνολο της χρηματοδότησης των Ευρ. Προγραμμάτων στην ΠΕ
Θεσπρωτίας για το Α΄ τρίμηνο του 2022 ανέρχεται σε 53.975,74€.
➢ Στην κατηγορία 1000 (Φόροι-τέλη-Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.) υπήρξε τακτική
χρηματοδότηση για τα λειτουργικά , την Μισθοδοσία Αιρετών και την
Μισθοδοσία των υπαλλήλων της Περιφέρειας . Δεν υπήρξε επιχορήγηση από
ΚΑΠ για Μεταφορά Μαθητών , Επενδύσεις και δακοκτονία.
➢ Στις κατηγορίες των ίδιων εσόδων -των οποίων το ανώτατο ύψος του
προϋπολογιζόμενου ποσού καθορίζεται από την ΚΥΑ κατάρτισης του
Προϋπολογισμού- η πορεία είσπραξης κατά το Α΄ τρίμηνο έχει ανά κατηγορία ως
εξής:
1. 1000 μείον 1250: στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα τέλη από χορήγηση
διπλωμάτων, αδειών Δ/νσεων Ανάπτυξης και τα τέλη είσπραξης αδείας ή
μεταβίβασης αυτοκινήτων
των Δ/νσεων Μεταφορών. Το
προϋπολογιζόμενο ποσό στον διαμορφωμένο Προϋπολογισμό ανέρχεται
σε 1.883.431,70€ και η είσπραξη στο A΄ τρίμηνο σε 471.336,94€.
2. 3000:στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα έσοδα από επιχειρηματική
δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.(τόκοι χρηματικών διαθεσίμων, προσφορά
λοιπών υπηρεσιών κ.λπ.). Στο Α΄ τρίμηνο έχει πιστωθεί ένα μικρό ποσό
εσόδου από τίμημα παραχώρησης ακινήτου της ΠΕ Άρτας ενώ η πίστωση
των τόκων των χρηματικών διαθεσίμων θα γίνει στο τέλος του πρώτου
εξαμήνου.
3. 4000: στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα έσοδα από επιβολή προστίμων και
χρηματικών ποινών που επιβάλλουν αρμόδιες Δ/νσεις της Περιφέρειας
(Εμπορίου, Κτηνιατρικής κ.λπ.) στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων
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τους καθώς και έσοδα από παράβολα. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού
στο Α΄τρίμηνο ανέρχεται σε 7.328,81€. Πρόκειται για κατηγορία η οποία
δεν παρουσιάζει σταθερή εκτέλεση.
4. 5000 μείον 5200: στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι επιστροφές χρημάτων
για τακτοποίηση ΧΕΠ, επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων κ.λ.π. Το
προϋπολογιζόμενο ποσό στον διαμορφωμένο Προϋπολογισμό ανέρχεται
σε 34.450,00€ και η είσπραξη στο A΄ τρίμηνο σε 11.565,87€. Η εκτέλεση
του Προϋπολογισμού είναι ικανοποιητική καθώς πρόκειται για κατηγορία
η οποία δεν παρουσιάζει σταθερή εκτέλεση.
5. 5200: Η κατηγορία αυτή - η οποία δεν αποτελεί ίδιο έσοδο – αφορά την
απόδοση των εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων. Στην κατηγορία ένα
μεγάλο μέρος της πίστωσης (5.166.894,00€) αφορά την λειτουργία της
Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων, και το σύνολο των
εσόδων που έχει πιστωθεί στην Περιφέρεια από τους υπόχρεους φορείς
(Δήμους, ΦΟΣΔΑ, απόδοση μέσω της ΔΕΗ κ.λπ.) κατά το Α΄ τρίμηνο
ανέρχεται σε 300.983,64€ καθώς υπάρχει καθυστέρηση στην απόδοση
των εσόδων από τους υπόχρεους φορείς. Το μεγαλύτερο μέρος της
πίστωσης στην κατηγορία αυτή (9.714.300,00€), αφορά την απόδοση των
κρατήσεων υπέρ δημοσίου και τρίτων. Σε εφαρμογή της σύστασης επί του
αριθ. 10 ευρήματος, της έκθεσης του ελέγχου που διεξήχθη στην
Περιφέρεια Ηπείρου στις 22 με 28 Ιουνίου 2021 από την Δ.Υ.Ε.Ε.
Περιφέρειας Ηπείρου (Ιωάννινα), έχει εγγραφεί ισόποσα στα έσοδα και
στα έξοδα πίστωση στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου κατά
την 1η τροποποίησή του για την απεικόνιση της απόδοσης των κρατήσεων,
για την διεξαγωγή αξιόπιστης δημοσιονομικής πληροφορίας. Τον Μάρτιο
έγινε η απόδοση ενός μικρού ποσού κρατήσεων με την νέα διαδικασία.
Ολοκληρωμένη απεικόνιση θα φανεί στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού
του σχετικού ΚΑΕ μηνός Απριλίου και ακολούθως.
6. 6000-6129: στην κατηγορία αυτή ανήκουν λοιπές κατηγορίες εσόδων οι
οποίες δεν κατονομάζονται ειδικά όπως έσοδα από χορήγηση άδειας
άσκησης πλανόδιου εμπορίου, απόδοση τελών λαϊκών αγορών κ.λπ. Tο
προσυπολογιζόμενο ποσό ανέρχεται σε 85.000,00€ και η εκτέλεση σε
1.360,68€. Πρόκειται για κατηγορία η οποία δεν παρουσιάζει σταθερή
εκτέλεση.
7. 6129: Ο συγκεκριμένος ΚΑΕ αφορά το 75% της επιχορήγησης από τον
ΟΑΕΔ για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών στην
Περιφέρεια Ηπείρου βάση της 11/2017 δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ
και των τροποποιήσεων αυτής και δεν αποτελεί ίδιο έσοδο. Στον ΚΑΕ
υπήρξε μια μικρή επιχορήγηση στο Α΄Τρίμηνο (20.909,32€) σε σχέση με
το προϋπολογιζόμενο ποσό (408.646,00€), καθώς όπως ρητά ορίζεται
στην ανωτέρω πρόσκληση , τα έσοδα θα πιστώνονται μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας από τον ΟΑΕΔ.
➢ Στην κατηγορία 9000 (έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις), υπήρξε
επιχορήγηση για ΣΑΕΠ 018/1, ΣΑΕΠ 318/2, ΣΑΕΠ 530, , ΣΑΕ 024, ΣΑΕ 071,
ΣΑΕ 0822, Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας και ΤΕΒΑ. Τα έσοδα του Περιφ.
Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου (21.326.623,13€ ) είναι ισόποσα με το ύψος των
πληρωμών, με βάση τα στοιχεία τα οποία μας έχουν αποσταλεί με ευθύνη της
Διευθύντριας του ΠΤΑΗ, και θα οριστικοποιηθούν μετά τον έλεγχο των
οικονομικών του στοιχείων από Ορκωτό Ελεγκτή.

Β. ΕΞΟΔΑ
Η πορεία εκτέλεσης των δαπανών της Περιφέρειας Ηπείρου κατ’ αντιστοιχία των εσόδων κατά
το Α΄ τρίμηνο του 2022 ανέρχεται σε ποσοστό 15,82% επί του Διαμορφωμένου
Προϋπολογισμού, Κατά το Α΄ τρίμηνο του 2022 η έναρξη των πληρωμών έγινε στα μέσα
Ιανουαρίου μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων κατά νόμο διαδικασιών για την έναρξη
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του οικονομικού έτους. Οι δαπάνες των οφειλών οι οποίες είχαν εγκαίρως κατατεθεί στα
αρμόδια τμήματα (συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης για την Μεταφορά μαθητών
Σεπτεμβρίου –Δεκεμβρίου 2021), έχουν στο σύνολό του εκκαθαριστεί, με αποτέλεσμα την
απουσία ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων για την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το κλείσιμο του Α΄
τριμήνου 2022, από υπαιτιότητα του φορέα.
Οι λειτουργικές δαπάνες εκτελούνται με κανονικό ρυθμό ενώ οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών
του πρώτου διμήνου του 2022, έχουν ήδη εκκαθαριστεί σε ένα μεγάλο μέρος τους.
Ειδικά για τις κατηγορίες δαπανών 0000(παροχή υπηρεσιών), 1000(προμήθειες) 5000 και
9000(επενδύσεις), υπάρχει σημαντική απόκλιση των
δεσμεύσεων ως προς τα
τιμολογηθέντα και τα ενταλθέντα, καθώς σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2
παρ. 4 του π.δ. : 80/2016 : «ειδικά όσον αφορά στις δαπάνες για την πραγματοποίηση
προμηθειών, παροχή υπηρεσιών, διενέργεια μισθώσεων και εκτέλεση δημοσίων έργων, η
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή της σχετικής
διακήρυξης όπου απαιτείται, από το αρμόδιο όργανο του φορέα, εφόσον η προκαλούμενη
δαπάνη από τις ανωτέρω αιτίες πρόκειται να βαρύνει εν όλω ή εν μέρει το τρέχον έτος.»
Αναλυτικά:
➢ Στην κατηγορία 0000 (Πληρωμές για υπηρεσίες), έχει δεσμευτεί το 67,71% του
προϋπολογισμού εξόδων ενώ η τιμολόγηση και η ενταλματοποίηση έχουν αντίστοιχα
ποσοστά 20,84% και 17,49%
καθώς στην κατηγορία αυτή ισχύουν τα
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. 80/2016. Επιπλέον στην κατηγορία αυτή
ανήκει και η δαπάνη του έργου της μεταφοράς μαθητών-με ιδιαίτερα υψηλό κόστοςγια την οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω π.δ. πρέπει να υπάρχουν οι
δεσμεύσεις των πιστώσεων για το σύνολο των δαπανών του σχολικού έτους
προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες (διεθνής διαγωνισμός κ.λπ.).
➢ Στην κατηγορία 1000 (Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού) έχει
δεσμευτεί το 48,36% του προϋπολογισμού εξόδων ενώ η τιμολόγηση και η
ενταλματοποίηση έχουν αντίστοιχα ποσοστά 11,81% και 8,66% καθώς ισχύουν επίσης
τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. 80/2016.
➢ Στην κατηγορία 2000 (Πληρωμές μεταβιβαστικές) ανήκουν οι λειτουργικές δαπάνες
των Προνοιακών κ.λπ. Ιδρυμάτων για τα οποία έγινε δέσμευση για πληρωμή οφειλής
του 2021, αλλά δεν υπήρξε κάποια επιχορήγηση στο σύνολο του Α΄τριμήνου για το
2022. Στην κατηγορία αυτή επιπλέον έχει εγγραφεί και το ταμειακό υπόλοιπο από τις
πληρωμές που διενεργούσε η Περιφέρεια για το διατροφικό επίδομα των νεφροπαθών
ποσού 199.113,25€ (η παροχή του οποίου πλέον γίνεται από τον ΟΠΕΚΑ)-γεγονός
που δικαιολογεί την απόκλιση ανάμεσα στα προϋπολογισθέντα και τα δεσμευθένταενταλθέντα ποσά.
➢ Στην κατηγορία 3000 (Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα)
μεγάλο μέρος του ποσό του προϋπολογισμού(5.989.376,03€) αφορά την δαπάνη της
απόδοσης των εσόδων από τους υπόχρεους φορείς για την λειτουργία της μονάδας
Α.Σ.Α. η οποία είναι αναλογική του χρόνου και του ρυθμoύ εισροής των εσόδων από
τους υπόχρεους φορείς (όπου όπως αναφέρεται και στην αντίστοιχη κατηγορία των
εσόδων υπάρχει καθυστέρηση). Στην κατηγορία αυτή ανήκει και η δαπάνη από τα
μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκήσιμων γαιών όπου έχει εγγραφεί το ταμειακό
υπόλοιπο (480.096,05€) αλλά η εκτέλεση είναι μηδενική καθώς δεν έχει ακόμη
δρομολογηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η διαδικασία
απόδοσης των εσόδων. Σε εφαρμογή της σύστασης επί του αριθ. 10 ευρήματος, της
έκθεσης του ελέγχου που διεξήχθη στην Περιφέρεια Ηπείρου στις 22 με 28 Ιουνίου
2021 από την Δ.Υ.Ε.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου (Ιωάννινα), έχει εγγραφεί ισόποσα στα
έσοδα και στα έξοδα πίστωση (9.714.300,00) στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Ηπείρου κατά την 1η τροποποίησή του για την απεικόνιση της απόδοσης των
κρατήσεων με συμψηφιστικά εντάλματα για την διεξαγωγή αξιόπιστης
δημοσιονομικής πληροφορίας στο Μητρώο Δεσμεύσεων. Τον Μάρτιο έγινε η
απόδοση ενός μικρού ποσού κρατήσεων με την νέα διαδικασία. Ολοκληρωμένη
απεικόνιση θα φανεί στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού του σχετικού ΚΑΕ μηνός
Απριλίου και ακολούθως.
➢ Στην κατηγορία 5000 (δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες), οι δαπάνες
των διαφόρων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην ΠΕ Θεσπρωτίας εμφανίζουν μεγάλη
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απόκλιση ανάμεσα στα προϋπολογισθέντα, τα δεσμευθέντα και τα ενταλθένταπληρωθέντα, η οποία οφείλεται στην πολύ μικρή εισροή εσόδων όπως αναφέρεται και
στην αντίστοιχη κατηγορία εσόδων. Οι δαπάνες πολιτικής προστασίας και
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών έχουν ενισχυθεί προϋπολογιστικά- στα πλαίσια
αντιμετώπισης της πανδημίας covid-19. Στην κατηγορία αυτή, ισχύουν επίσης τα
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. 80/2016.
➢ Κατηγορία 6000 (Κινήσεις κεφαλαίων). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι δαπάνες του
τοκοχρεωλυτικού δανείου της Περιφέρειας οι οποίες εκτελούνται κανονικά.
➢ Στην κατηγορία 9000 (Πληρωμές για επενδύσεις) ανήκουν οι δαπάνες για τις
πληρωμές των έργων του ΠΔΕ, των έργων που εκτελούνται από έσοδα του του
Ν.Π.Δ.Δ. και των έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με υπόλογο το ΠΤΑ Ηπείρου. Τα
δεσμευθέντα ως προς τα προϋπολογισθέντα ανέρχονται σε ποσοστό 94,91% καθώς για
την κατηγορία αυτή ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. 80/2016.
Επιπλέον ο προϋπολογισμός και οι δεσμεύσεις των έργων που εκτελούνται από έσοδα
του Ν.Π.Δ.Δ. απεικονίζουν το εγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας
Ηπείρου. Στο A΄ Τρίμηνο έγιναν πληρωμές έργων ΣΑΕΠ 018/1, ΣΑΕΠ 018/2, ΣΑΕΠ
030, ΣΑΕΠ 530, ΣΑΕΠ 318/2, ΣΑΕ 024, ΣΑΕ 0822, ΣΑΜ 581, ΣΑΕ 275/1, ΣΑΕ 071
καθώς και έργων από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. Για τις πληρωμές της Περιφέρειας Ηπείρου
με υπόλογο το ΠΤΑΗ , οι προβλέψεις βασίζονται στις εκτιμήσεις της Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και η εκτέλεση στο Ά τρίμηνο ανέρχεται σε
21.326.623,13€ ισόποσα με τα έσοδα.
Για όλες τις κατηγορίες δαπανών η εκτέλεση του Προϋπολογισμού ανάμεσα στα
τιμολογηθέντα, τα ενταλθέντα και τα πληρωθέντα εμφανίζεται ικανοποιητική, και
ανταποκρίνεται στους ρυθμούς εισροής των εσόδων, και στα χρονικά πλαίσια των διοικητικών
διαδικασιών εκκαθάρισης των δαπανών.
Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω, και με το γεγονός ότι κάθε Περιφερειακή Ενότητα εκτελεί
ξεχωριστά και αυτόνομα τον προϋπολογισμό της ως τμήμα του ενοποιημένου
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας η εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου
για το Α΄ τρίμηνο του 2022 ανταποκρίθηκε στον σχεδιασμό κατάρτισής του.
Ιωάννινα 3 / 05 / 2022
Συνημμένα
Έκθεση Δ΄ Τριμήνου 2021

Ο Περιφερειάρχης

Καχριμάνης Αλέξανδρος
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ OIKON.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022
Περίοδος 1/1/2022 έως 31/03/2022
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

K.A.

Προϋπ/σμός

Βεβαιωθέντα

%

Εισπραχθέντα

1

2

2/1

3

%
3/1

3/2

0000

Επιχορηγήσεις

882.549,45

67.822,64

7,68%

67.822,64

7,68%

100,00

1000

Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.

39.849.431,70

6.353.998,70

15,95%

6.353.998,70

15,95%

100,00

3000

Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα

282.065,78

6.890,79

2,44%

6.890,79

2,44%

100,00

4000

Προσαυξήσεις,πρόστιμα,χρηματικές ποινές & παράβολα

5000

Λοιπά έσοδα

6000

Έκτακτα έσοδα

7000

Έσοδα από Δάνεια

8000

Έσοδα από παρελθόντα έτη

9000

Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
ΣΥΝΟΛΟ:

102.000,00

7.328,81

7,19%

7.328,81

7,19%

100,00

15.025.644,00

432.677,91

2,88%

432.677,91

2,88%

100,00

493.646,00

22.270,00

4,51%

22.270,00

4,51%

100,00

114.627.043,79

25.301.905,31

22,07%

25.301.905,31

22,07%

100,00

70.000.000,00

21.326.623,13

30,47%

21.326.623,13

30,47%

100,00

171.262.380,72

32.192.894,16

18,80%

32.192.894,16

18,80%

100,00

Ιωάννινα 3 / 05 / 2022
Ο Αν/της Προϊσ/νος Δ/νσης

Ο ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Κλούμπας Δημήτριος

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/746/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση του Πρακτικού 1ο/06-05-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού δημόσιου
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της
ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού
φωτισμού του Δήμου Ιωαννιτών», με Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) – Σύμβαση
Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 5/34/11-07-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου για την
αποδοχή έγκρισης ένταξης του έργου "Efficient Eco-Friendly transportation, Public Lighting
and Buildings in the Region of Epirus, Greece" στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας ELENA, με
χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κατά
90% και την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής κατά 10% από πόρους της Περιφέρειας Ηπείρου.
6. Την από 26/07/2016 υπογραφείσα σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων και της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο “Project Development
Services for Efficient Eco-Friendly Transportation, Public Lighting and Buildings in the
Region of Epirus, Greece”και αριθμό σύμβασης ELENA-2014-058 και την από 03/07/2019
πρώτη τροποποίηση της ως άνω σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Περιφέρειας Ηπείρου
7. Την αριθμ. 36/2271/24-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου,
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας και καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοικτού δημόσιου
διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης
της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού
φωτισμού του Δήμου Ιωαννιτών», με Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) – Σύμβαση
Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), στο πλαίσιο του έργου «Αποδοτικά και Φιλικά προς το
Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δημόσιος Οδοφωτισμός και Κτίρια στην Περιφέρεια
Ηπείρου», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό ELENA –
European Local Energy Assistance (Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων).
8. Την αριθμ. 4/196/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε
η αριθμ. πρωτ. 13456/1527/02-02-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα
«Απόφαση αναστολής της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της
ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τον εν εξελίξει ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής, της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της
ενεργειακής απόδοσης του συστήματος των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού
του Δήμου Ιωαννιτών» με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 104697», μέχρι την έκδοση απόφασης
επί των προσφυγών από την Α.Ε.Π.Π.
9. Την αριθμ. 20/1174/16-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία, σε
συμμόρφωση προς τις αριθμ. Ε4/2021 και Ε6/2021 αποφάσεις της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 367 του Ν. 4412/2016,
με τις οποίες έγιναν δεκτές αντίστοιχα, οι από 25-01-2021 Προδικαστικές Προσφυγές Α) της
εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και Β) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
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«ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΣ Α.Ε.» και ακυρώθηκε η αριθμ. πρωτ. 186262/17553/28-12-2020
Διακήρυξη της Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο
την «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των
υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Ιωαννιτών», η οποία καταρτίσθηκε
βάσει της αριθμ. 36/2271/24-12-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,
Εγκρίθηκε η επαναδημοπράτηση, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Ηπείρου, και καταρτίσθηκε η νέα διακήρυξη του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού
διαγωνισμού, με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής
απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου
Ιωαννιτών», με Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) – Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης
(ΣΕΑ), στο πλαίσιο του έργου «Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς, δημόσιος Οδοφωτισμός και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου», που έχει
ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό ELENA – European Local Energy
Assistance (Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων).
10. Την αριθμ. 29/1660/15-10-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού
του θέματος, αποτελούμενη από: Α) υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου 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, σύμφωνα με τα αριθμ. πρωτ. 662/28-07-2021,
1172/21-07-2021 και 373/28-07-2021 έγγραφά τους αντίστοιχα.
11. Την αριθμ. 33/1898/26-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε η αριθμ. πρωτ. 185601/18187/23-11-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου
περί μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τον ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Παροχή
υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του
οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Ιωαννιτών».
12. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6839/11-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1186/11-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία
διαβιβάζει προς έγκριση, το από 06-05-2022 Πρακτικού (αποσφράγιση και αξιολόγηση
δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του
ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του θέματος και εισηγείται την έγκρισή του.
13. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
−

ο

Εγκρίνει το 1 /06-05-2022 Πρακτικό (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού δημόσιου
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, βάσει της αριθμ. πρωτ. 149827/15066 και με α/α Συστήματος
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 140321,1 διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη
Αναδόχου της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) – Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης
(ΣΕΑ) με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος
και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Ιωαννιτών», στο πλαίσιο του
έργου «Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δημόσιος
Οδοφωτισμός και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται
από τον Μηχανισμό ELENA – European Local Energy Assistance (Ευρωπαϊκή Επιτροπή –
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων),
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην
αποσφράγιση και έλεγχο του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά»,
της μοναδικής προσφοράς που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, του οικονομικού φορέα «ΕΝΩΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – FOTAGONLED Α.Ε.» και αφού διαπίστωσε ότι η προσφορά
υποβλήθηκε εμπροθέσμως και νομοτύπως από τον συμμετέχοντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα
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στη διακήρυξη, προχώρησε στην καταγραφή και έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και
ομόφωνα εισηγείται την αποδοχή της προσφοράς δεδομένου ότι, από τον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής, προέκυψε ότι αυτά έχουν υποβληθεί σε συμφωνία με τα
ζητούμενα της οικείας Διακήρυξης.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προχώρησε στον έλεγχο και
αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
– FOTAGONLED Α.Ε.» του οποίου η προσφορά έγινε δεκτή κατά το προηγούμενο στάδιο του
διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι δεν παρουσιάζει ελλείψεις σε σχέση με τις απαιτήσεις της
Διακήρυξης, την έκανε αποδεκτή και προχώρησε στην βαθμολόγηση της προσφοράς ανά
κριτήριο, κατέγραψε αναλυτικά τις διαπιστώσεις της στο ως άνω Πρακτικό και ομόφωνα
εισηγείται την αποδοχή της προσφοράς, με συνολικό βαθμό τεχνικής προσφοράς Τ=130 και τη
συνέχισή της στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο άνοιγμα της οικονομικής
προσφοράς του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα.

−

Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση, 1ο/06-05-2022 Πρακτικό
(αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) της
Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με α/α Συστήματος
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 140321,1 για την ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) –
Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της
ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού
του Δήμου Ιωαννιτών», στο πλαίσιο του έργου «Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς, δημόσιος Οδοφωτισμός και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου», που έχει
ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό ELENA – European Local Energy
Assistance (Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων),
Στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση του
(υπο)φακέλου της οικονομικής προσφοράς, γίνεται αποδεκτή η εμπροθέσμως υποβληθείσα
προσφορά του οικονομικού φορέα «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – FOTAGONLED Α.Ε.»,
η οποία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό, η τεχνική
του προσφορά καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης για κάθε
κριτήριο και βαθμολογήθηκε με συνολικό βαθμό τεχνικής προσφοράς Τ=130.

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στις σχετικές με τον
διαγωνισμό για το έργο του θέματος, αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, όπου είχε
τοποθετηθεί ως εξής: «Διατυπώσαμε ενστάσεις και διαφωνήσαμε από τα πρώτα στάδια παρουσίασης του έργου
«Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών οδικού και αστικού φωτισμού (Δημόσιος οδοφωτισμός), με τη μέθοδο της
Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), που χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ) και οι
αντιρρήσεις μας εξακολουθούν να είναι ισχυρές, με επίκεντρο τον τρόπο υλοποίησης του έργου, τους όρους
συμμετοχής, καθώς και τη σχέση κόστους – οφέλους».

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1
της Επιτροπής αξιολόγησης για τον διαγωνισμό «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ»

Στα Ιωάννινα σήμερα την 6-5-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
στα Γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου (Έδρας), οδός Πλ. Πύρρου 1, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού
του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ. αριθ. 29/1660/15-10-2021
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και
αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του διεθνούς ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ»
Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 149827/15066 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία
έλαβε τον υπ’ αριθ. 140321,1 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC009281220 2021-09-29.
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Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Κυριαζής Βασίλειος

2.

Τακτικό Μέλος

Σιαμπίρη Δέσποινα

3.

Τακτικό Μέλος

Ευτυχιάδης Γεώργιος

4.

Τακτικό Μέλος

Νάκας Αθανάσιος

5.

Τακτικό Μέλος

Ζαρπαλάς Αθανάσιος

6.

Τακτικό Μέλος

Ντζόιδος Νικόλαος

7.

Τακτικό Μέλος

Τσίμαρης Ιωάννης

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 10-1-2022 και ώρα
15:00 μ.μ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά ΣυμμετοχήςΤεχνική Προσφορά» η 14/1/2022 και ώρα 10:00 π.μ.
1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο
ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου
της και των μελών αυτής, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 140321,1 και διαπίστωσε αφενός ότι ο
διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί
εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορές.
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο
περιεχόμενό των προσφορών.
2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση
των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα
χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.
3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα
αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» με αποτέλεσμα να
είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Επισημαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονομικές
Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκε, καθώς σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, θα αποσφραγισθεί
σε μεταγενέστερο στάδιο του Διαγωνισμού.
4. Μετά την αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου, η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε την προσκόμιση των
εγγυήσεων συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 ν. 4412/2016 και διαπίστωσε ότι ο
μοναδικός συμμετέχοντας, ένωση εταιρειών, υπέβαλε την πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής πριν την
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, κατά το άρθρο 3.1.2 της Διακήρυξης.
5. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού απέστειλε τo υπ. αρ. πρωτ. οίκ. 66934/6440/5-5-2022 έγγραφο
στον φορέα που φέρεται να έχει εκδώσει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής της ΤΕΡΝΑ ΑΕ,
διαπιστώνοντας την εγκυρότητά της. Eπίσης προέβη σε ηλεκτρονικό έλεγχο εγκυρότητας της εγγυητικής
επιστολής με αριθμό e-130787 που έχει εκδώσει το ΤΜΕΔΕ για την εταιρία FOTAGONLED, διαπιστώνοντας
την εγκυρότητα αυτής.
6. Συγκεκριμένα στο διαγωνισμό υποβλήθηκε η κάτωθι προσφορά, όπως εμφανίζεται στο σύστημα του
ΕΣΗΔΗΣ:
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Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα

Ημ/νία
Υποβολής
προσφοράς

Ώρα
Υποβολής
προσφοράς

1

7/1/2022

19:23:04

ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – FOTAGONLED Α.Ε.

7. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά είχε
λάβει από το σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό αριθμό συστήματος:
Α/Α

Επωνυμία Προσφέροντα

Αριθμός συστήματος

1

ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – FOTAGONLED Α.Ε.

140321.1

8. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2 της διακήρυξης, έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών
προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε
κλειστούς φάκελους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού
του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :
α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά,
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,
γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη
δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και
δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται
να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, ο οικονομικός φορές κατέθεσε στο πρωτόκολλο της
Αναθέτουσας (Π.Η.), λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τον παρακάτω φάκελο, ο οποίος παραδόθηκε
ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας:
Α/Α

Επωνυμία Προσφέροντα

Αριθμός πρωτοκόλλου

1

ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – FOTAGONLED Α.Ε.

2770/198/11-1-2021

Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εμπροθέσμως και νομοτύπως από τον
συμμετέχοντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
9. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που υπέβαλε ο συμμετέχοντας. Ο διαγωνιζόμενος και
τα δικαιολογητικά που υπέβαλλε, είναι τα εξής:
-24-
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Περιγραφή

ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΕΡΝΑ Α.Ε. –
FOTAGONLED Α.Ε.

2.4.3.1 (α) - Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης Ε.Ε.Ε.Σ.

✓

Παρατηρήσεις

-

2.4.3.1 (β) - Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

✓

Βεβαίωση Εγκυρότητας

✓

Υποβολή πρωτότυπης εγγυητικής (αρ. 2.4.2.5 Διακήρυξης)

✓

Παρατηρήσεις

−

2.4.3.1 (γ) – Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβαν πλήρη γνώση: α) της πραγματικής κατάστασης του αστικού οδικού δικτύου
στο οποίο θα εγκατασταθεί ο οδοφωτισμός, β) των τοπικών συνθηκών του έργου και γ) της πραγματικής κατάστασης του
δικτύου ηλεκτροφωτισμού και τις έλαβαν υπόψη τους στη διαμόρφωση της προσφοράς. Στην υπεύθυνη δήλωση θα
πρέπει επιπλέον να αναφέρεται δέσμευση για την επί 12ετια καλή λειτουργία των φωτιστικών σωμάτων και την
αντικατάσταση αυτών με νέα εφόσον παρουσιάσουν την οποιαδήποτε φθορά ή προκληθεί βλάβη.

✓

Παρατηρήσεις

−

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση/κοινοπραξία :
Με την προσφορά τους, τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας υποβάλλουν συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή ιδιωτικό
συμφωνητικό, το οποίο προσκομίζεται με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και στο οποίο δηλώνεται:
i. Ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης ή κοινοπραξίας και ο αναπληρωτής του.
ii. Η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους.
iii. Ότι τα μέλη των ενώσεων/κοινοπραξίας που υποβάλλουν κοινή προσφορά, ευθύνονται αλληλεγγύως
και εις ολόκληρον έναντι της αναθέτουσας αρχής και του Κυρίου του Έργου για τη συμμετοχή τους στο
διαγωνισμό και την τήρηση των υποχρεώσεών τους ως Αναδόχου ένωσης, σε περίπτωση που τους
ανατεθεί το Έργο.
Παρατηρήσεις

✓

−
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2.4.3.1.γ Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Σε περίπτωση που Οικονομικός Φορέας προτίθεται να αναθέσει τμήμα του Έργου
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους :
Πέραν των ανωτέρω κατά περίπτωση υπό α-γ προβλεπόμενων δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου, ο Οικονομικός
Φορέας προσκομίζει:

✓

(α) Δήλωσή του στην οποία αναφέρεται το τμήμα της σύμβασης που πρόκειται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους καθώς και οι προτεινόμενοι υπεργολάβοι.
(β) Δήλωση συνεργασίας του/των υπεργολάβου/ων για το Έργο.
Παρατηρήσεις

−

2.2.4 Εγγραφή σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα

✓

Εγγραφή στο μητρώο του ΥΠΕΝ ή στο αντίστοιχο μητρώο Esco Registry εάν ο προσφέρων Οικονομικός Φορέας έχει την
έδρα του στο εξωτερικό

✓

Παρατηρήσεις

−

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Μέσος ετήσιος γενικός κύκλος εργασιών (αυτοτελή έργα και κοινοπραξίες) 2.700.000,00€ για τις τρεις (3) τελευταίες
οικονομικές χρήσεις (2018, 2019, 2020).

✓

Πιστοληπτική ικανότητα ≥ 20% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ).

✓

Παρατηρήσεις

−

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1) Ένα (1) έργο επιτυχούς προμήθειας και εγκατάστασης oδοφωτισμού / ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων με
τηλεδιαχειριζόμενα φωτιστικά τεχνολογίας LED, συμβατικής αξίας τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ,
μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, ή δύο (2) έργα επιτυχούς προμήθειας και εγκατάστασης oδοφωτισμού /
ηλεκτροφωτισμού με τηλεδιαχειριζόμενα φωτιστικά τεχνολογίας LED, αθροιστικής συμβατικής αξίας των δύο έργων,
τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ

✓
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2) Κατάλληλο τεχνικό προσωπικό για την υλοποίηση της ΣΠΥ, υποβάλλοντας πίνακα με
το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί στην Ομάδα Έργου, συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα
βιογραφικά, τίτλους σπουδών και αποδεικτικά της εμπειρίας τους.

✓

3) Τεχνικό εξοπλισμό για την υλοποίηση του έργου, υποβάλλοντας Πίνακα με την
περιγραφή του Τεχνικού Εξοπλισμού τους

✓

Παρατηρήσεις

−

4) Πιστοποιητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα 3 της διακήρυξης
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

✓

Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς στην περίπτωση που είναι παραγωγοί ΗΗΕ όπως ορίζονται στο ΦΕΚ
1184/Β/09.05.2014 προσκομίζουν βεβαίωση συμμετοχής τους σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ
(όπως προβλέπεται από το Ν.2939/2001 & την Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π. 23615/651/Ε.103 για τις συγκεκριμένες κατηγορίες
των διαγωνιζόμενων προϊόντων (φωτιστικά είδη και λαμπτήρες) καθώς επίσης και το πιστοποιητικό εγγραφής τους στο
Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) του Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με το άρθρο 17 της παραπάνω Κ.Υ.Α. με τον Αριθμό Μητρώου
Παραγωγού(ΑΜΠ) από εγκεκριμένο από το Υπουργείο σύστημα, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΑ του Π.Δ. 117/2004(ΦΕΚ.
82Α).

✓

ISO 9001 ή ισοδύναμο

✓

ISO 14001 ή ισοδύναμο

✓

OHSAS 18001 / ISO 45001 ή ισοδύναμο

✓

ISO 39001:2012 ή ισοδύναμο

✓

Παρατηρήσεις

−

-27-

ΑΔΑ: 6ΔΧΖ7Λ9-Ρ5Ψ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/747/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της
αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν
οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση του από 10-05-2022 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 «Τεχνικός σύμβουλος για την επικαιροποίηση της μελέτης «Μελέτη ανάπλασης –
αξιοποίησης – προστασίας λίμνης Παμβώτιδας – παραλίμνια οδός» προϋπολογισμού €
74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν.
4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν.
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/2410-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν.
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 1/13/24-01-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε
η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του έργου «Τεχνικός σύμβουλος για την
επικαιροποίηση της μελέτης «Μελέτη ανάπλασης – αξιοποίησης – προστασίας λίμνης
Παμβώτιδας – παραλίμνια οδός», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την
μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ.
5184/382/17-01-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η
δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών
δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου,
δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με
απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που
αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 429/17-01-2022 εισήγηση της υπηρεσίας. Β)
Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της
διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου
32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από
υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη της
ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 6766/10-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1169/10-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 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 «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ», με προσφορά 57.000,00
€ (χωρίς ΦΠΑ) και έκπτωση πέντε τοις εκατό (5,00%).
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 10-05-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης,
που διενεργήθηκε στις 05-05-2022 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32
παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 60476/5862/19-04-2022 Πρόσκλησης και λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 1/13/24-01-2022 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, για την υλοποίηση του έργου «Τεχνικός σύμβουλος για την επικαιροποίηση της μελέτης
«Μελέτη ανάπλασης – αξιοποίησης – προστασίας λίμνης Παμβώτιδας – παραλίμνια οδός»,
προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου
με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής,
και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην
αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της
διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ», β) «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» και γ) «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ», και
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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,
στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης.
Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ» 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 ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΣΕΚΟΥΡΑ, με προσφορά 57.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
και έκπτωση πέντε τοις εκατό (5,00%).
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης

−

−

➢

Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του
έργου «Τεχνικός σύμβουλος για την επικαιροποίηση της μελέτης «Μελέτη ανάπλασης – αξιοποίησης
– προστασίας λίμνης Παμβώτιδας – παραλίμνια οδός», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» στον
οικονομικό φορέα «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ», με προσφορά 57.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και
έκπτωση πέντε τοις εκατό (5,00%) και
Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο
ποσό των 57.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022».
Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 1/13/24-012022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το εξής σκεπτικό: «ΟΧΙ, επειδή πέραν της
ανακοίνωσης του έργου, κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού και του κυβερνητικού
επιτελείου, δεν έχει γίνει η παρουσίαση της υπάρχουσας μελέτης για «Ανάπλαση – αξιοποίηση –
προστασία λίμνης Παμβώτιδας», την επικαιροποίηση της οποίας εισηγείται η περιφερειακή Αρχή, με
αποτέλεσμα να καλούμαστε να ψηφίσουμε επί αγνώστου περιεχομένου μελέτης, σκοπιμότητας και
προϋπολογισμού έργου, για το οποίο ενδεχομένως δεν θα είχαμε αντιρρήσεις, λόγω και του
ενδιαφέροντος που αυτό συγκεντρώνει.».
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντως
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν. 4412/2016, με αντικείμενο την
ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Τεχνικός σύμβουλος για την επικαιροποίηση της μελέτης
«Μελέτη ανάπλασης – αξιοποίησης – προστασίας λίμνης Παμβώτιδας – παραλίμνια οδός»,
προϋπολογισμού 74.400,00€ (με ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.
Στα Ιωάννινα, στις 05 Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. (μισή ώρα πριν την
ώρα αποσφράγισης οι υπογράφοντες:
1. Δέσποινα Σιαμπίρη, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., πρόεδρος
2. Ασπασία Γόγολου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ιωαννίνων, μέλος
3. Έλλη Μπαρέκα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας και έχοντας υπ’ όψη:
α) την αριθ. 1/13/24-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ) 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 «Τεχνικός σύμβουλος για
την επικαιροποίηση της μελέτης «Μελέτη ανάπλασης – αξιοποίησης – προστασίας λίμνης
Παμβώτιδας – παραλίμνια οδός», προϋπολογισμού 74.400,00€ (με ΦΠΑ), σύμφωνα με το
εγκεκριμένο τεύχος που προδιαγράφει την ανωτέρω υπηρεσία, όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και
θεωρήθηκε.
και
β) την με αρ. πρωτ. 60476/5862/19-04-2022 (22PROC010425596-04-19) 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.
60476/5862/19-04-2022 πρόσκληση και έλαβε καταφατική απάντηση, οπότε η Επιτροπή παρέλαβε τρεις
(3) φακέλους προσφορών, οι οποίοι όπως διαπιστώθηκε από την Επιτροπή είχαν κατατεθεί στο
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πρωτόκολλο εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την αναγραφόμενη σε κάθε φάκελο ώρα και ημέρα άφιξης, για να
τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
Οι προσφορές που παραλήφθηκαν καταχωρίστηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1, και όλοι οι φάκελοι
αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Α/Α
1

Αρ. πρωτ.
66280/6367/04-05-2022

Επωνυμία προσφέροντα
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

2

66274/6366/04-05-2022

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3

63267/6365/04-05-2022

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 60476/5862/19-04-2022 πρόσκληση κάθε φάκελος προσφοράς
(προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, φάκελο δικαιολογητικών και
φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών και μονογράφησαν τα
δικαιολογητικά σε κάθε σελίδα από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε
τις οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε
συμμετέχοντα. Ακολούθησε έλεγχος της αριθμητικής και ολόγραφης αναγραφής των ενιαίων ποσοστών
έκπτωσης. Ακολούθως, όλες οι προσφορές καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας,
αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α

Αρ. πρωτ.

1

63267/6365/04-05-2022

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

66280/6367/04-05-2022

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

66274/6366/04-05-2022

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

2
3

Επωνυμία προσφέροντα

Έκπτωση
(%)
ΠΕΝΤΕ
(5%)
ΤΡΙΑ
(3%)
ΤΡΙΑ
(3%)

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού προηγουμένως ζήτησε από τους συμμετέχοντες την υποβολή τυχόν
βελτιωμένων προσφορών όπου δηλώθηκε ότι εμμένουν στην αρχική τους προσφορά, ξεκινώντας από
τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής
όπως αυτά περιγράφονται στην με αρ. πρωτ. 60476/5862/19-04-2022 οικεία πρόσκλησης.
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.
60476/5862/19-04-2022 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,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν. 4782/2021.
Από τον γενόμενο έλεγχο στα ΤΕΥΔ των προσφερόντων η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν
ελλείψεις και ως εκ τούτου κατάρτισε τον κατωτέρω Πίνακα 3 με τις παραδεκτές προσφορές κατά σειρά
μειοδοσίας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α

Αρ. πρωτ.

1

63267/6365/04-05-2022

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

66280/6367/04-05-2022

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

66274/6366/04-05-2022

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

2
3

Επωνυμία προσφέροντα

Έκπτωση
(%)
ΠΕΝΤΕ
(5%)
ΤΡΙΑ
(3%)
ΤΡΙΑ
(3%)

Ακολούθως η υπηρεσία κάλεσε με το αρ. πρωτ. 68212/6588/06-05-2022 έγγραφό της, τον προσωρινό
μειοδότη «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ» να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της
μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 22

και 23 αντίστοιχα του Ν. 4782/2021 σε έντυπη μορφή καθώς και πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής των άρθρων 75 και 76 του Ν. 4412/2016, σε σφραγισμένο φάκελο, στην Αναθέτουσα αρχή.
Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αρ. πρωτ.: 70244/6764/10-05-2022),
και η επιτροπή συνέχισε τη συνεδρίαση στις 10 Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη, προκειμένου να γίνει έλεγχος
των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν αυτοπροσώπως.
Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν διαπίστωσε ότι:
•

Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα

•

Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα τα δηλωθέντα στοιχεία στο
ΤΕΥΔ, καθώς και με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και της αρ. πρωτ. 68212/6588/0605-2022 Πρόσκλησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση υλοποίησης του
έργου: «Τεχνικός σύμβουλος για την επικαιροποίηση της μελέτης «Μελέτη ανάπλασης –
αξιοποίησης – προστασίας λίμνης Παμβώτιδας – παραλίμνια οδός», προϋπολογισμού
74.400,00€ (με ΦΠΑ), στον οικονομικό φορέα «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ», με προσφορά
57.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και έκπτωση ΠΕΝΤΕ τοις εκατό (5,00%).
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.
Ιωάννινα, 10 Μαΐου 2022
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η πρόεδρος

Τα μέλη
Ασπασία Γόγολου

Δεσπ. Σιαμπίρη
Έλλη Μπαρέκα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/748/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση του από 10-05-2022 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
«Τοποθέτηση πλέγματος για την προστασία της Ε.Ο. Καλπακίου - Κλειδωνιάς (θέση Βίγλα)»,
προϋπολογισμού 139.500,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της
διαπραγμάτευσης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 5/296/02-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου «Τοποθέτηση πλέγματος για την προστασία της Ε.Ο.
Καλπακίου - Κλειδωνιάς (θέση Βίγλα)», προϋπολογισμού € 139.500,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την
μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ.
27880/2667/24-02-2022 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. 2657/24-02-2022 εισήγηση της υπηρεσίας. Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο
221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36),
τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου
του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 6565/11-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1182/11-052022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 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 ποσό προσφοράς 93.374,99 € χωρίς Φ.Π.Α. και ποσοστό
έκπτωσης 17,00%.
7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και
στη σχετική αριθμ. 5/296/02-03-2022 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 10-05-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που
διενεργήθηκε στις 28-04-2022 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του
Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 33654/3196/12-04-2022 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας
ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 5/296/02-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τοποθέτηση πλέγματος για την προστασία της Ε.Ο.
Καλπακίου - Κλειδωνιάς (θέση Βίγλα)», προϋπολογισμού € 139.500,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των
πιστώσεων του έργου 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) «ΑΛΕΞΗ Ρ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» β) «Γ.Ν. & Θ.
ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. (δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ)» και γ) «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Α.Τ.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.
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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 ποσό προσφοράς 93.374,99
€ χωρίς Φ.Π.Α. και ποσοστό έκπτωσης 17,00%.

−

−

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης
Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Τοποθέτηση πλέγματος για την προστασία της Ε.Ο. Καλπακίου - Κλειδωνιάς
(θέση Βίγλα)», προϋπολογισμού € 139.500,00 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 «ΑΛΕΞΗ Ρ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ι.Κ.Ε.», με ποσό προσφοράς 93.374,99 € χωρίς Φ.Π.Α. και ποσοστό έκπτωσης 17,00% 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 93.374,99 € 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. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν. 4412/2016, με αντικείμενο την ανάθεση υλοποίησης
του έργου: : «Τοποθέτηση πλέγματος για την προστασία της Ε.Ο Καλπακιου -Κλειδωνιάς (θέση
Βίγλα)» προϋπολογισμού 139.500,00 € (με ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.
Στα Ιωάννινα, στις 28 Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1. Αλεξίου Καλλιόπη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.Η, Πρόεδρος
2. Μπλιθικιώτη Μαρινέλα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.Η., Τακτικό Μέλος
3. Κιτσαράς Λάμπρος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.Ε.Ι Τακτικό Μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας
έχοντας υπ’ όψη:
α) την αριθ. 5/296/02-03-2022 (ΑΔΑ: 66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του
Ν. 4412/2016, για την εκτέλεση του υποέργου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου «Τοποθέτηση πλέγματος για την προστασία της Ε.Ο Καλπακιου Κλειδωνιάς (θέση Βίγλα)» προϋπολογισμού 139.500,00 € (με Φ.Π.Α.), και β) συγκροτήθηκε η
επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού.
β) την με αρ. πρωτ. 33654/3196/12-4-2022 Πρόσκληση της Δ.Τ.Ε./Π.Η., σε διαδικασία
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 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 της Υπηρεσίας από
την οποία της παρεδόθησαν τρεις -3- φάκελοι προσφορών. Οι προσφορές που
παραλήφθηκαν κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας την 28-4-2022 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,
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Α/Α
1
2
3

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Αρ. πρωτοκόλλου
Επωνυμία προσφέροντα
63621/6146
ΑΛΕΞΗ Ρ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε
/28-4-2022
63627/6147/28-4-2022
Γ.Ν.& Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. (δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ)
63632/6148/28-4-2022
ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε

Σύμφωνα με την πρωτ. 33654/3196/12-4-2022 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

17%

2

Γ.Ν.& Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. (δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ)

13%

3

ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε

10%

Ακολούθως η επιτροπή επικοινώνησε με τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για τυχόν
επίδοση βελτιωμένης προσφοράς, όπου και απάντησαν ότι εμμένουν στην αρχική τους
προσφορά.
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. 33654/3196/12-4-2022 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) ως προκαταρτική
απόδειξη 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
και ως εκ τούτου κατάρτισε τον κατωτέρω Πίνακα 3 με τις παραδεκτές προσφορές κατά
σειρά μειοδοσίας
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Σειρά
κατάταξης
μειοδότη

Επωνυμία
Οικονομικού
Εργοληπτικής Επιχείρησης

Φορέα

1ος

ΑΛΕΞΗ Ρ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε

2ος

Γ.Ν.&
Θ.
ΘΩΜΑΣ
ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ)

3ος

ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε

Ο.Ε.

- Ποσό
προσφοράς
χωρίς Φ.Π.Α.

(δ.τ

Έκπτωση
%

93.374,99 €

17,00%

97.874,99 €

13,00%

101.250,00 €

10,00%

Ακολούθως η Υπηρεσία κάλεσε με το αρ πρωτ 63621/6146/28-4-2022 έγγραφο της, τον
πρώτο μειοδότη «ΑΛΕΞΗ Ρ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε» να υποβάλλει τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των άρθρων
73 και 74 καθώς και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 & 77
του Ν. 4412/2016. σε έντυπη μορφή σε σφραγισμένο φάκελο στην Αναθέτουσα Αρχή.
Στις 10 Μάιου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 η Επιτροπή Διαγωνισμού, συνήλθε σε
συνέχιση της συνεδρίασης, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών που
υποβλήθηκαν την 6-5-2022 - αριθ. πρωτ. 67846/6565- από τον οικονομικό φορέα «ΑΛΕΞΗ
Ρ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε» όπου και διαπίστωσε ότι:
▪ Τα δικαιολογητικά προσκομίστηκαν 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
με αρ. πρωτ. 33654/3196/12-4-2022 οικείας Πρόσκλησης σε διαδικασία
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/16
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της
σύμβασης υλοποίησης του έργου: «Τοποθέτηση πλέγματος για την προστασία της Ε.Ο
Καλπακιου -Κλειδωνιάς (θέση Βίγλα)» προϋπολογισμού 139.500,00 € (με Φ.Π.Α.) και
112.500,00 (χωρίς ΦΠΑ) στον οικονομικό φορέα «ΑΛΕΞΗ Ρ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε»
με προσφορά: ενενήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιά εβδομήντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα
εννέα λεπτά « 93.374,99 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.)» και ποσοστό έκπτωσης : δέκα επτά τοις εκατό
«17,00 %» .
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή
ως κατωτέρω.
Ιωάννινα, 10 Μαΐου 2022
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η πρόεδρος

Τα μέλη

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΛΕΞΙΟΥ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/749/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της
αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν
οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση αποκατάσταση I.N. Κοιμήσεως Θεοτόκου Δ.Δ. Γοργόμυλου ΠΕ Πρέβεζας», προϋπολογισμού
106.000,00€ με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν.
4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν.
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/2410-2017 (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), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν.
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6707/09-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1159/10-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη: …..
7. Την υπ' αριθμ. 78431/6596/14-06-2018 (ΑΔΑ: 6ΠΕ97Λ90-6Λ0) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί
ορισμού Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων στην Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
8. Την υπ’ αριθμ. 168838/5497/21-11-2018 (Ορθή επανάληψη στις 12-03-2019) απόφαση Περιφερειάρχη
Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 106.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000000 του έργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων
Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019».
9. Την υπ’ αριθμ. 3/39/10-04-2019 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού &
Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης.
10. Την από 30-03-2020 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως & Πρεβέζης.
11. Την υπ’ αριθμ. 63495/6140/28-04-2022 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων περί έγκρισης των τευχών
δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση I.N. Κοιμήσεως Θεοτόκου Δ.Δ. Γοργόμυλου ΠΕ
Πρέβεζας», προϋπολογισμού 106.000,00€ (με Φ.Π.Α.).
Εισηγούμαστε
1. Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση I.N. Κοιμήσεως
Θεοτόκου Δ.Δ. Γοργόμυλου ΠΕ Πρέβεζας», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ
2017ΕΠ53000000, ποσού 106.000,00€.
2. Την κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής
δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την κατασκευή
του υποέργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση I.N. Κοιμήσεως Θεοτόκου Δ.Δ. Γοργόμυλου ΠΕ Πρέβεζας»
με προϋπολογισμό 106.000,00€ (με Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η.
3. Τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού άρθρο 221, ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.
4782/2021 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του υποέργου:
«Συντήρηση - αποκατάσταση I.N. Κοιμήσεως Θεοτόκου Δ.Δ. Γοργόμυλου ΠΕ Πρέβεζας»,
προϋπολογισμού 106.000,00€ (με Φ.Π.Α.), αποτελούμενη από τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά
μέλη:
1. Καλλιόπη Αλεξίου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., Πρόεδρος
2. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./ Π.Η., τακτικό μέλος
3. Νικόλαος Κολιός
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./ Π.Η., τακτικό μέλος
4.
5.
6.

Αμαλία Δόνου
Κατερίνα Καραγιώτη
Κων/νος Ζάννης

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./ Π.Η., αναπληρ. μέλος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./ Π.Η., αναπληρ. μέλος
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./ Π.Η., αναπληρ. μέλος
…».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο
-41-

ΑΔΑ: 6ΔΧΖ7Λ9-Ρ5Ψ

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - αποκατάσταση I.N. Κοιμήσεως
Θεοτόκου Δ.Δ. Γοργόμυλου ΠΕ Πρέβεζας», προϋπολογισμού 106.000,00 € με ΦΠΑ, με τους
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 6707/09-05-2022 εισήγηση της
Υπηρεσίας, βάσει της από 30-03-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως
& Πρεβέζης, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 3/39/10-04-2019 απόφαση της
Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου και
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 63495/6140/28-04-2022 απόφαση
έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου
και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση
πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», για την υλοποίηση του ως άνω
υποέργου και
− Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού
με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Συντήρηση - αποκατάσταση I.N. Κοιμήσεως Θεοτόκου Δ.Δ. Γοργόμυλου ΠΕ Πρέβεζας»,
προϋπολογισμού 106.000,00 € με ΦΠΑ αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Καλλιόπη Αλεξίου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Πρόεδρος

2.

Μαρινέλα Μπλιθικιώτη

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

3.

Νικόλαος Κολιός

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Αμαλία Δόνου

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

2.

Κατερίνα Καραγιώτη

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

3.

Κων/νος Ζάννης

Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/750/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αντιστήριξη πρανών ποταμού Καλαμά μετά από
πλημμύρες», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής
Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
-43-

ΑΔΑ: 6ΔΧΖ7Λ9-Ρ5Ψ

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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. 6629/06-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1131/09-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία
με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Σαν αποτέλεσμα των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή της Σαγιάδας και
που την έθεσαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, ήταν η υπερχείλιση του ποταμού
Καλαμά, όπου η ορμή – δυναμική και ο όγκος του νερού, παρέσυραν τις όχθες του, αλλά και υφιστάμενο
δρόμο που οδηγούσε σε καλλιέργειες στην περιοχή. Απαιτείται άμεσα η προστασία των όχθεων με την
κατασκευή συρματοκιβωτίων, για την προστασία της κοίτης του ποταμού και την αποφυγή πλημμυρικών
φαινομένων, αλλά και η αποκατάσταση της οδού πρόσβασης στις καλλιέργειες της περιοχής.
3. Στη συνέχεια των παραπάνω το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα
συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ. : 67651/6539/06-05-2022 απόφαση της
Δ.Τ.Ε./Π.Η., προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια από πτώσεις βράχων στην Ε.Ο.
Εισηγούμαστε
Α. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο
32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του υποέργου : «Άμεση αντιστήριξη πρανών
ποταμού Καλαμά μετά από πλημμύρες » του έργου : « Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 », της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 , προϋπολογισμού
74.400,00 €.
Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος
αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους :
α) Καλλιόπη Αλεξίου
β) Μαριλένα Μπλιθικιώτη
γ) Ιωάννη Αρκομάνη
Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:
α)
β)
γ)

Ασπασία Γόγολου
Νικόλαο Κολιό
Έλλη Μπαρέκα

Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
Πολιτικό Μηχανικό στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.
. …».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση αντιστήριξη πρανών ποταμού Καλαμά μετά από πλημμύρες»,
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προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε,
ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 67651/6539/06-05-2022 απόφαση
έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του ως άνω έργου, 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. 6629/06-05-2022 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας
και
Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της
διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Άμεση αντιστήριξη πρανών ποταμού Καλαμά μετά από πλημμύρες», προϋπολογισμού €
74.400,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Καλλιόπη Αλεξίου

Πολιτικός Μηχανικός, Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε. Π.Η., Πρόεδρος

2. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη Πολιτικός Μηχανικός, Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε. Π.Η.
3. Ιωάννης Αρκομάνης

Πολιτικός Μηχανικός, Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ασπασία Γόγολου

Πολιτικός Μηχανικός, Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι.

2. Νικόλαος Κολιός

Πολιτικός Μηχανικός, Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε. Π.Η.

3. Έλλη Μπαρέκα

Πολιτικός Μηχανικός, Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε. Π.Η.

➢ 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. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/751/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αντιστήριξη πρανών στην επαρχιακή οδό Άρτας –
Καρδίτσας μετά από πλημμύρες» προϋπολογισμού € 124.000,00 με ΦΠΑ και
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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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. 6630/06-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1132/09-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία,
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία
με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες με τα υψηλά ποσοστά βροχόπτωσης που επικράτησαν στην ορεινή Άρτα
καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα σε συνδυασμό με το ανάγλυφο της περιοχής ( πρανή ανάντη, χαράδρα
στην οποία διέρχεται ο ποταμός Ρετσιανίτης κατάντη) είχαν σα συνέπεια την αποκόλληση τμήματος του
πρανούς κατάντη με αποτέλεσμα η επαρχιακή οδός Άρτας – Καρδίτσας στη περιοχή της Καλεντίνης να
κινδυνεύει με κατάρρευση. Σε αυτό συνετέλεσε και η ανεξέλεγκτη απορροή των όμβριων, τα οποία λόγω
της ποσότητας και της ορμής τους, δεν απομακρύνονταν σωστά μέσω υπάρχοντος τεχνικού. Απαιτείται
άμεσα η εκτέλεση εργασιών προστασίας των πρανών και της οδού, ώστε να είναι λειτουργική και ασφαλής
για τους διερχόμενους.
6. Στη συνέχεια των παραπάνω το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα
συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ. : 67644/6534/06-05-2022 απόφαση της
Δ.Τ.Ε./Π.Η., προκειμένου να αποφευχθεί αστοχία στην επαρχιακή οδό.
εισηγούμαστε
Α. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο
32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του υποέργου : « Άμεση αντιστήριξη πρανών στην
επαρχιακή οδό Άρτας – Καρδίτσας μετά από πλημμύρες » του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001 , προϋπολογισμού 124.000,00 €.
Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος
αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:
α) Άννα Μπάσιου
Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
β) Βλάσιο Παπαδημητρίου
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
γ) Αγνή Κερομύτη
Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. στην Υπηρεσία μας
Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:
α) Ασπασία Γόγολου
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
β) Νικόλαο Κολιό
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
γ) Δημήτριο Τσιούμπο
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.
4.

….».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεση
αντιστήριξη πρανών στην επαρχιακή οδό Άρτας – Καρδίτσας μετά από πλημμύρες»,
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προϋπολογισμού € 124.000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 67644/6534/06-052022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη
διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως
άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από
γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για
τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 6630/06-05-2022 (ανωτέρω υπό
στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και
Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της
διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση αντιστήριξη πρανών στην επαρχιακή οδό Άρτας – Καρδίτσας μετά από
πλημμύρες», προϋπολογισμού € 124.000,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους των
Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω
Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

α)

Άννα Μπάσιου

Τοπογράφος Μηχανικός, Πρόεδρος

β)

Βλάσιος Παπαδημητρίου

Πολιτικός Μηχανικός

γ)

Αγνή Κερομύτη

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

α)

Ασπασία Γόγολου

Πολιτικός Μηχανικός,

β)

Νικόλαος Κολιός

Πολιτικός Μηχανικός

γ)

Δημήτριος Τσιούμπος

Πολιτικός Μηχανικός

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, τονίζοντας ότι συμφωνεί με την
σκοπιμότητα και αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, εκφράζει όμως τη διαφωνία του
για την επιλογή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016
για την κατασκευή του και όχι κανονικού διαγωνισμού.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/752/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση αποχετευτικού δικτύου Τ.Κ. Καστάνιανης
Κόνιτσας», αναδόχου «Παναγιώτη Κ. Γκάσιου ΕΔΕ», μέχρι την 14-08-2022.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
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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), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6428/11-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1188/11-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής: «… 3. Η συμβατική δαπάνη του έργου είναι βάσει της προσφοράς 30.288,42 € χωρίς
το ΦΠΑ το δε συμφωνητικό υπογράφηκε την 29-7-20214-12-2021 4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του
έργου ορίστηκε την 14-6-2022 λήξη προθεσμίας περάτωσης των εργασιών. 5. Με την από 66537/6428/4-52022 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών μέχρι την 14-8-2022 για
τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν έλεγχο Επιμετρήσεων και Τακτοποίηση του φακέλου. 6. Ύστερα από τα
παραπάνω και επειδή οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου είναι βάσιμοι η υπηρεσία μας ε ι
σ η γ ε ί τ α ι την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, η οποία λήγει την 14-6-2022,
μέχρι την 14-8-2022 με δικαίωμα αναθεωρήσεως και χωρίς άλλο δικαίωμα λόγω της επιμήκυνσης του χρόνου
εκτέλεσης του…».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση αποχετευτικού δικτύου Τ.Κ. Καστάνιανης Κόνιτσας»,
αναδόχου «Παναγιώτη Κ. Γκάσιου ΕΔΕ», μέχρι την 14-08-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/753/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 ανάθεσης της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια
μετασχηματιστή ελαίου 1.000 KVA και επισκευή Η/κινητήρων 430 HP αρδευτικού
αντλιοστασίου Βαλανιδόρραχης ΤΟΕΒ Αχέροντα».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
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Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 10/684/18-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού 37.138,00 € με Φ.Π.Α. και η διάθεση της
απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με
Κ.Α. 2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών - υδρευτικών
αντλιοστασίων και αρδευτικού - υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019 - 2021», για
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια μετασχηματιστή ελαίου
1.000 KVA και επισκευή Η/κινητήρων 430 HP αρδευτικού αντλιοστασίου Βαλανιδόρραχης
ΤΟΕΒ Αχέροντα», σύμφωνα με τη σχετική μελέτη (Τεχνική έκθεση-Προϋπολογισμός) όπως
συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει και της
σύμφωνης γνώμης του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων Περιφέρειας
Ηπείρου, που περιλαμβάνεται στο 5ο/11-04-2022 (θέμα 3ο) Πρακτικό του, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρ. 2 του Ν. 4691/2020 (ΦΕΚ Α’108).
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6616/06-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1184/11-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη ……:
7. Την υπ’ αριθ. 52830/3559 από 07-04-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 37.138,00€ με το ΦΠΑ
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003
και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού –
υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», Υποέργο: «Προμήθεια μετασχηματιστή ελαίου 1.000
KVA και επισκευή Η/κινητήρων 430 ΗΡ αρδευτικού αντλιοστασίου Βαλανιδόρραχης ΤΟΕΒ Αχέροντα».
8. Την από 07-04-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
9. Το Πρακτικό 5ο/11-04-2022 (Θέμα 3ο), του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, υπέρ της έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 37.138,00ευρώ, με Φ.Π.Α., για
την εκτέλεση του έργου.
Παίρνοντας δε υπόψη
1. Την υπ’ αριθ. 10/684/18-04-2022 (ΑΔΑ : ΨΕ0Σ7Λ9- ΣΝ6) απόφαση της Ο.Ε.Π.Η., εγκρίθηκε η δαπάνη
και η διάθεση πίστωσης, ποσού: 37.138,00€ (με το Φ.Π.Α.).
2. Την με αριθ. πρωτ. 61963/6012 από 03-05-2022 πρόσκληση αποστολής οικονομικής προσφοράς
3. Την από 06-05-2022 υποβληθείσα οικονομική προσφορά του : «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ»
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση της ανάθεσης υλοποίησης της κατωτέρω αναφερόμενης προμήθειας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την προμήθεια μετασχηματιστή ελαίου 1.000 KVA και επισκευή Η/κινητήρων
430 ΗΡ αρδευτικού αντλιοστασίου Βαλανιδόρραχης ΤΟΕΒ Αχέροντα, στον: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ», που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και δύναται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση του έργου,
όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ).. …».

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος,
όπως και στη σχετική αριθμ. 10/684/18-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
επεσήμανε ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του
υποέργου, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να
μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
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Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την ανάθεση της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια
μετασχηματιστή ελαίου 1.000 KVA και επισκευή Η/κινητήρων 430 HP αρδευτικού αντλιοστασίου
Βαλανιδόρραχης ΤΟΕΒ Αχέροντα», προϋπολογισμού δαπάνης 37.138,00 € με Φ.Π.Α., στον
οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ», (ΑΦΜ: 130186210 – Δ/νση: Αγ. Μαρίνας 52,
Τ.Κ. 45221-Ιωάννινα) που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και δύναται να προβεί άμεσα στην
εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών, στο ποσό των 36.766,62 € με Φ.Π.Α. με την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης, βάσει της από 06-05-2022 έγγραφης προσφοράς του, σε απάντηση της με
αριθμ. πρωτ. 61963/6012/03-05-2022 πρόσκλησης αποστολής οικονομοτεχνικής προσφοράς
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις
πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση
- αποκατάσταση αρδευτικών - υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού - υδρευτικού δικτύου
Περιφέρειας Ηπείρου 2019 - 2021», σύμφωνα με την αριθμ. 10/684/18-04-2022 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/754/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 ανάθεσης της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια
σωλήνων πολυαιθυλενίου PE 140-10atm για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων
του Δήμου Πωγωνίου (Ορεινό – Ξηρόβαλτο – Ποντικάτες)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
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Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 10/625/18-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού 30.138,00 € με Φ.Π.Α. και η διάθεση της
απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με
Κ.Α. 2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών - υδρευτικών
αντλιοστασίων και αρδευτικού - υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019 - 2021», για
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων
πολυαιθυλενίου PE 140-10atm για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων του Δήμου
Πωγωνίου (Ορεινό – Ξηρόβαλτο – Ποντικάτες)»», σύμφωνα με τη σχετική μελέτη (Τεχνική
έκθεση-Προϋπολογισμός) όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει και της σύμφωνης γνώμης του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου
Εγγειοβελτιωτικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που περιλαμβάνεται στο 5ο/11-04-2022
(θέμα 4ο) Πρακτικό του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 2 του Ν. 4691/2020 (ΦΕΚ
Α’108).
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6618/06-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1183/11-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη ……:
7. Την υπ’ αριθ. 54581/3666 από 11-04-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 30.138,00€ με το ΦΠΑ
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003
και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού –
υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», Υποέργο: «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου ΡΕ
140-10atm για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων του δήμου Πωγωνίου (Ορεινό –Ξηρόβαλτο –
Ποντικάτες».
8. Την από 12-04-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
9. Το από Πρακτικό 5ο/11-04-2022 (Θέμα 4ο), του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου
Εγγειοβελτιωτικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, υπέρ της έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 30.138,00
ευρώ, με Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του έργου.
Παίρνοντας δε υπόψη
1. Την υπ’ αριθ. 10/625/18-04-2022 (ΑΔΑ : ΨΕ0Σ7Λ9- ΣΝ6) απόφαση της Ο.Ε.Π.Η., εγκρίθηκε η δαπάνη
και η διάθεση πίστωσης, ποσού: 30.138,00€ (με το Φ.Π.Α.).

2. Την με αριθ. πρωτ. 61934/5995 από 03-05-2022 πρόσκληση αποστολής οικονομικής προσφοράς
3. Την από 06-05-2022, υποβληθείσα οικονομική προσφορά της : «ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση της ανάθεσης υλοποίησης της κατωτέρω αναφερόμενης προμήθειας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου ΡΕ 140-10atm για την εξυπηρέτηση
κτηνοτροφικών μονάδων του δήμου Πωγωνίου (Ορεινό –Ξηρόβαλτο – Ποντικάτες, στην: «ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ
Α.Ε.», που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και δύναται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση του έργου, όπως
αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ).. …».

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος,
όπως και στη σχετική αριθμ. 10/625/18-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
επεσήμανε ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του
υποέργου, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας
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ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να
μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την ανάθεση της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια
σωλήνων πολυαιθυλενίου PE 140-10atm για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων του
Δήμου Πωγωνίου (Ορεινό – Ξηρόβαλτο – Ποντικάτες)», προϋπολογισμού δαπάνης 30.138,00
€ με Φ.Π.Α., στον οικονομικό φορέα «ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.», (ΑΦΜ: 099532515 – Δ/νση: Βορείου
Ηπείρου 24, Τ.Κ. 45500-Ιωάννινα) που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και δύναται να προβεί
άμεσα στην εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών, στο ποσό των 30.138,00 € με Φ.Π.Α. με την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βάσει της από 06-05-2022 έγγραφης προσφοράς του, σε
απάντηση της αριθμ. πρωτ. 61934/5995/03-05-2022 πρόσκλησης αποστολής οικονομοτεχνικής
προσφοράς της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και με δαπάνη η οποία θα
βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003 και τίτλο
«Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών - υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019 - 2021», σύμφωνα με την αριθμ. 10/625/18-042022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/755/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της
αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν
οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη των συμβολαιογραφικών εξόδων
για τη δανειακή σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων για την εκτέλεση του έργου «Έργα διευθέτησης ρέματος Ξηροποτάμου Π.Ε.
Θεσπρωτίας Π.Η».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν.
4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν.
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/2410-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
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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. 9/25/29-6-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου περί έγκρισης

σύναψης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του
έργου «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Π.Η.»,
ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», συνολικού ποσού 4.339.610,72 €.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο

θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5934/04-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1088/04-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη:….
6.Την υπ’ αριθ. 61195/4127/20-04-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 557,56€ με το ΦΠΑ του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και
τίτλο: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο:
«Συμβολαιογραφικά έξοδα για τη δανειακή σύμβαση μεταξύ Π.Η. και Τ.Π.Δ. για την εκτέλεση του έργου
«Έργα διευθέτησης ρέματος Ξηροποτάμου Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Η.».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Συμβολαιογραφικά έξοδα για τη
δανειακή σύμβαση μεταξύ Π.Η. και Τ.Π.Δ. για την εκτέλεση του έργου «Έργα διευθέτησης ρέματος
Ξηροποτάμου Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Η.», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 557,56 € (με Φ.Π.Α.) …».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 557,56 € 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 κάλυψη των συμβολαιογραφικών εξόδων για την δανειακή σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας
Ηπείρου και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου «Έργα διευθέτησης
ρέματος Ξηροποτάμου Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Η.».
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/756/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 τροποποίησης, ως προς την διάρκεια ισχύος, της από 20-07-2020 Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, για την
εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος «Προκαταρκτική διερεύνηση και σχεδιασμός από το
Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας οδικής σήραγγας οικισμών Θεοδωριάνων Μελισσουργών».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).

5. Την εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών της
Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6905/10-052022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1204/11-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην
οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«… Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της από 20ης Ιουλίου 2020 Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
Περιφέρειας Ηπείρου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την εκτέλεση του ερευνητικού
προγράμματος «Προκαταρκτική διερεύνηση και σχεδιασμός από το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής
Έρευνας οδικής σήραγγας οικισμών Θεοδωριάνων - Μελισσουργών », με το από 04-05-2022 Πρακτικό της,
και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό, εισηγείται την τροποποίηση της ως άνω Π.Σ, ως προς το 3ο
άρθρο «Ισχύς της σύμβασης», λόγω διαχειριστικών δυσχερειών που άπτονται της χρηματοδότησης του Έργου
(εκκρεμεί η πληρωμή της Α’ φάσης) και προκειμένου η ερευνητική ομάδα να έχει τη δυνατότητα επίσκεψης
και παρουσίασης των αποτελεσμάτων που προέκυψαν προτείνεται η ημερομηνία λήξης να μετατεθεί την
30/06/2022.
Επισημαίνεται ότι η ερευνητική ομάδα έχει ολοκληρώσει το έργο της και η συγκεκριμένη παράταση ζητείται
λόγω των διαχειριστικών δυσκολιών που προέκυψαν και δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του Έργου.
Υστέρα από τα παραπάνω παρακαλούμε να εγκρίνετε:
To σχέδιο της 3ης τροποποίησης της από 20ης Ιουλίου 2020 Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας
Ηπείρου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος
«Προκαταρκτική διερεύνηση και σχεδιασμός από το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας οδικής
σήραγγας οικισμών Θεοδωριάνων - Μελισσουργών» βάσει του πρακτικού της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης της από 20ης Ιουλίου 2020 Προγραμματικής σύμβασης του έργου του θέματος .…».
Στο συνημμένο στην εισήγηση, από 04-05-2022 Πρακτικό (Ι) της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της
Προγραμματικής Σύμβασης, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:

«…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
«Προκαταρκτική διερεύνηση και σχεδιασμός από το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας οδικής
σήραγγας οικισμών Θεοδωριάνων - Μελισσουργών»
ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Ι)
Στα Ιωάννινα σήμερα, την 04-05-2022 και ώρα 12:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή
Παρακολούθησης της από 20η Ιουλίου 2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Περιφέρειας Ηπείρου και
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου/ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ για την υλοποίηση του
ερευνητικού προγράμματος «Προκαταρκτική διερεύνηση και σχεδιασμός από το Μετσόβιο Κέντρο
Διεπιστημονικής Έρευνας οδικής σήραγγας οικισμών Θεοδωριάνων - Μελισσουργών»
Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 9 της από 20ης Ιουλίου 2020
Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 ν. 3852/2010, αποτελούμενη από εκπροσώπους τους της
Περιφέρειας Ηπείρου και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Το θέμα της συνεδρίασης της επιτροπής αφορά την αναγκαιότητα για παράταση της διάρκειας ισχύος της
ισχύουσας Προγραμματικής Σύμβασης (τροποποίηση).
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης οι:
1)

Ο κ. Τσιούμπος Δημήτριος, ΠΕ Μηχανικών Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
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2)

Ο κ. Μπόττης Μιχάλης, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών) υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων ΠΕ Ιωαννίνων.

3)

Ο κ. Δαμίγος Δημήτριος, Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.

Η εν λόγω συνεδρίαση, πραγματοποιείται προκειμένου να εξεταστεί η αναγκαιότητα παράτασης ισχύος της από
20-07-2020 Προγραμματικής Σύμβασης (τροποποίηση), δεδομένου ότι η ισχύς της λήγει στις 30-04-2022.
Το ερευνητικό πρόγραμμα, αν και εκτελείται εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, παρατηρείται
καθυστέρηση στη χρηματοδότηση (εκκρεμεί η πληρωμή της Α’ φάσης).
Ως εκ τούτου, εκ των πραγμάτων, απαιτείται η παράταση της ισχύος της ως άνω Π. Σ, έτσι ώστε να μπορεί η
ερευνητική ομάδα να έχει τη δυνατότητα επίσκεψης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων που προέκυψαν.
Κατόπιν των ανωτέρω οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν και εισηγούνται στην αναγκαιότητα τροποποίησης της
ισχύουσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου/
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ
για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος
«Προκαταρκτική διερεύνηση και σχεδιασμός από το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας οδικής
σήραγγας οικισμών Θεοδωριάνων - Μελισσουργών» έως τις 30 Ιουνίου 2022.
Το παρόν υπογράφεται σε 3 αντίτυπα ενώ αντίγραφό θα αποσταλεί σε όλους τους εμπλεκόμενους.
Λύεται η συνεδρίαση
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

………………………………………………………..……………………………………………….. ….».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την τροποποίηση της από 20-07-2020 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας
Ηπείρου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ,
όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, για την εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος «Προκαταρκτική
διερεύνηση και σχεδιασμός από το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας οδικής σήραγγας
οικισμών Θεοδωριάνων- Μελισσουργών»,
σύμφωνα με το από 04-05-2022 Πρακτικό (Ι) (ανωτέρω υπό στ. 5), της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και το επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ. 6905/10-052022 εισήγηση της της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών
της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο,
και αφορά στην τροποποίηση της ως άνω Π.Σ., ως προς το 3 ο άρθρο «Ισχύς της σύμβασης»,
προκειμένου να παραταθεί η ημερομηνία λήξης για την 30/06/2022, λόγω διαχειριστικών δυσχερειών
που άπτονται της χρηματοδότησης του Έργου (εκκρεμεί η πληρωμή της Α’ φάσης) και προκειμένου η
ερευνητική ομάδα να έχει τη δυνατότητα επίσκεψης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων που
προέκυψαν.
.………………………………………………………………………………………………………….…………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/757/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Δενδροφύτευση του παραλίμνιου τμήματος από τα ODEON (πρώτη ξύλινη γέφυρα έως
την δεύτερη ξύλινη γέφυρα περιοχή Ανατολής μήκους 1.300 μέτρων περίπου) (παροχή
υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
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ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4874/26-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1097/05-05-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη
1.Οτι οι λεύκες που υπήρχαν στον παραλίμνιο πεζόδρομο είχαν μεγαλώσει πολύ και με άσχημες καιρικές συνθήκες (αέρας
- βροχή σπάζαν και πέφταν στο πεζόδρομο) αποφασίσαμε και τις κλαδέψαμε με την προοπτική να αντικατασταθούν με
άλλα δέντρα. Η παρούσα μελέτη αφορά την εκτέλεση εργασιών φύτευσης δέντρων προσαρμοσμένα στις εδαφοκλιματικές
ανάγκες της Ηπείρου σε επιλεγμένα σημεία του ποδηλατοδρόμου Ανατολής - Κατσικάς για την δημιουργία δεντροστοιχίας
σε συνέχεια μελλοντικής αντικατάστασης επικίνδυνων και γερασμένων δέντρων (λεύκες). Τα δέντρα που έχουν επιλεγεί
είναι ανθεκτικά σε τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, βαθύριζα και τις ελάχιστες ανάγκες συντήρησης. Για την ενίσχυση
των επιλεχθέντων περιοχών θα γίνει και σπορά των επιλεγμένων θάμνων. Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε με τις εξής
παραδοχές: 1. Η έκταση που θα καλύψει η δεντροστοιχία είναι άνω του 1.5χλμ. 2. Η πυκνότητα φύτευσης των δέντρων θα
είναι ανά 9 μ και σε απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων από το έρεισμα του ποδηλατοδρόμου - πεζόδρομου. Τα δέντρα που
θα χρησιμοποιηθούν είναι: Τίλιο, Σφένδαμος Κόκκινος , Φράξος , Λικιδάμβαρη
2. Την με αριθμ. : 50654/3417/5-4-2022` απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού
24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 >> της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2020ΕΠ53000001>> «Υποέργο: «Δενδροφύτευση του
παραλίμνιου τμήματος από τα ODEON (πρώτη ξύλινη γέφυρα έως την δεύτερη ξύλινη γέφυρα περιοχή Ανατολής )μήκος
1.300 μέτρων περίπου ( παροχή υπηρεσιών)»
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης του υποέργου : «Δενδροφύτευση του παραλίμνιου τμήματος από τα ODEON
(πρώτη ξύλινη γέφυρα έως την δεύτερη ξύλινη γέφυρα περιοχή Ανατολής )μήκος 1.300 μέτρων περίπου (παροχή
υπηρεσιών). ΕΡΓΟ: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 >> της
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2020ΕΠ53000001».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δενδροφύτευση του παραλίμνιου τμήματος από τα
ODEON (πρώτη ξύλινη γέφυρα έως την δεύτερη ξύλινη γέφυρα περιοχή Ανατολής μήκους 1.300 μέτρων
περίπου) (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται η αντικατάσταση των δέντρων (λεύκες)
στον παραλίμνιο πεζόδρομο τα οποία είχαν κλαδευτεί, λόγω της επικινδυνότητας τους, με άλλα δέντρα
ανθεκτικά σε τοπικές, εδαφοκλιματικές συνθήκες, βαθύριζα, με ελάχιστες ανάγκες συντήρησης (τίλιο,
σφένδαμος κόκκινος, φράξος, λικιδάμβαρη), προκειμένου να δημιουργηθεί δεντροστοιχία σε επιλεγμένα
σημεία του ποδηλατοδρόμου Ανατολής - Κατσικάς, εκτάσεως άνω των 1.5 χλμ, ενώ η πυκνότητα
φύτευσης των δέντρων θα είναι ανά 9 μ. και σε απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων από το έρεισμα του
ποδηλατοδρόμου – πεζόδρομου.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/758/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Κοπή ξερών πλατάνων στον Άγιο Δημήτριο και Χαράλαμπο Μετσόβου και καθαρισμός
βλάστησης προς Μονή Βουτσάς και Μηλιωτάδες (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2056/21-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1098/05-05-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη
1. Μετά το από 19/3-2021 με αριθ. πρωτ. 31153 έγγραφο του Δασαρχείου Μετσόβου ότι κάποια πλατάνια
έχουν προσβληθεί από το μεταχρωματικό έλκος οπότε πρέπει να κοπούν άμεσα προς αποφυγή ατυχήματος
κατά την πτώση τους. Επίσης απαιτείται άμεσα ο καθαρισμός της βλάστησης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο
διότι τα χόρτα έχουν μεγαλώσει πολύ και εμποδίζεται η ορατότητα προς μονή Βουτσά και προς Μηλιωτάδες.
2. Την με αριθμ. : 20842/1414/14-2-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: « Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022)>>,της ΣΑΕΠ Ηπείρου με Κ.Α.2020 ΕΠ53000001
προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.). με υποέργο «Κοπή ξερών πλατάνων στον Άγιο Δημήτριο και
Χαράλαμπο Μετσόβου και καθαρισμός βλάστησης προς Μονή Βουτσάς και Μηλιωτάδες (παροχή
υπηρεσιών)»
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Κοπή ξερών πλατάνων στον Άγιο
Δημήτριο και Χαράλαμπο Μετσόβου και καθαρισμός βλάστησης προς Μονή Βουτσάς και Μηλιωτάδες
(παροχή υπηρεσιών)». ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001
προϋπολογισμού 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.).
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου Κοπή ξερών πλατάνων στον Άγιο Δημήτριο και
Χαράλαμπο Μετσόβου και καθαρισμός βλάστησης προς Μονή Βουτσάς και Μηλιωτάδες (παροχή
υπηρεσιών)», επειδή απαιτείται άμεσα η κοπή, των προσβεβλημένων από την ασθένεια του
μεταχρωματικού έλκους, πλατάνων για αποφυγή ατυχήματος κατά την πτώση τους, καθώς επίσης και ο
καθαρισμός της βλάστησης και των χόρτων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, γιατί εμποδίζεται, από το
μεγάλωμά τους, η ορατότητα προς μονή Βουτσά και προς Μηλιωτάδες.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/759/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση της γέφυρας μπέλεϋ προς Αρτοπούλα».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
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ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6536/05-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1109/06-05-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη
1. Ότι, λόγω των δυσμενών συνθηκών με τις έντονες καταιγίδες σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα με την
υπερχείλιση ποταμών, ήταν και η κατάρρευση της γέφυρας προς Αρτοπούλα, με αποτέλεσμα τη διακοπή της
κυκλοφορίας και τη δυσκολία μετακίνησης των κατοίκων της περιοχής μέσω παρακαμπτήριων αγροτικών
κυρίως οδών. Απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση αυτής με τη τοποθέτηση μεταλλικής γέφυρας μπέλλευ.
2. Την με αριθμ. : 67539/4523/05-05-2022 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 υλικών για την αποκατάσταση της γέφυρας μπέλευ προς
Αρτοπούλα».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση της
γέφυρας μπέλευ προς Αρτοπούλα» του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού
24.800,00 € …».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας
του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση της
γέφυρας μπέλεϋ προς Αρτοπούλα», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός)
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται η αποκατάσταση της υπάρχουσας
γέφυρας προς Αρτοπούλα, η οποία λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών είχε καταρρεύσει,
δημιουργώντας προβλήματα στην κυκλοφορία και στη μετακίνηση των κατοίκων της περιοχής, μέσω
παρακαμπτήριων αγροτικών κυρίως οδών, με τοποθέτηση μεταλλικής γέφυρας μπέλεϋ.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/760/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 16ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Μαστοροχωρίων (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
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ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6533/06-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1111/06-05-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη
1. Σαν αποτέλεσμα των κακών καιρικών συνθηκών με τις έντονες βροχοπτώσεις σε όλη τη διάρκεια του
χειμώνα ήταν να εκδηλωθούν φθορές στο επαρχιακό δίκτυο περιοχής Μαστοροχωρίων με ρηγματώσεις και
καθιζήσεις ( ανάγλυφο , γεωμορφολογία περιοχής, υπόγεια ύδατα) που καθιστούν τη διέλευση σε αυτό
δυσχερή και επικίνδυνη ταυτόχρονα. Απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση των παραπάνω φθορών, ώστε οι οδοί
να κυκλοφορούνται με ασφάλεια.
2. Την με αριθμ. : 67541/4524/05-05-2022 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: «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Μαστοροχωρίων (παροχή
υπηρεσιών)».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου: «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής
Μαστοροχωρίων (παροχή υπηρεσιών)» του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001,
προϋπολογισμού 24.800,00 € …».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής
Μαστοροχωρίων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή,
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται η άμεση
αποκατάσταση των φθορών που προκλήθηκαν στο επαρχιακό δίκτυο περιοχής Μαστοροχωρίων αποτέλεσμα των κακών καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου- ήτοι ρηγματώσεις
και καθιζήσεις (ανάγλυφο, γεωμορφολογία περιοχής, υπόγεια ύδατα), καθιστώντας τη διέλευση σε αυτό
δυσχερή και ταυτόχρονα επικίνδυνη.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/761/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 17ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Λάκκας Σουλίου μετά από καταιγίδες
(παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6537/06-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1112/06-05-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη
1.Και στην περιοχή της Λάκκας Σουλίου οι κακές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν σε όλη τη διάρκεια του
χειμώνα με τις έντονες βροχοπτώσεις , ήταν η εκδήλωση φθορών σε σημεία του επαρχιακού δικτύου. Η
ανεξέλεγκτη ροή των όμβριων υδάτων παρέσυραν τα πρανή κατάντη με ολίσθηση μέρους τους, που
συμπαρέσυρε και τμήματα του δικτύου. Απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση της βατότητας στα σημεία αυτά
με τη μετατόπιση του άξονα ανάντη, στο υγιές έδαφος.
2.Την με αριθμ. : 67545/4525/05-05-2022 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 : «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Λάκκας Σουλίου μετά από
καταιγίδες (παροχή υπηρεσιών)»
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Λάκκας
Σουλίου μετά από καταιγίδες (παροχή υπηρεσιών)» του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α
2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού 24.800,00 € …».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής
Λάκκας Σουλίου μετά από καταιγίδες (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική
περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται η
άμεση αποκατάσταση της βατότητας στην περιοχή Λάκκα Σουλίου, δεδομένου ότι οι κακές καιρικές
συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, είχαν ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία φθορών σε σημεία του επαρχιακού δικτύου, ενώ η ανεξέλεγκτη ροή των όμβριων υδάτων
παρέσυρε τα πρανή κατάντη, με ολίσθηση μέρους τους, συμπαρασύροντας και τμήματα του δικτύου και
ως εκ τούτου απαιτείται η μετατόπιση του άξονα ανάντη, σε υγιές έδαφος.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/762/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 18ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κακαβιάς & Ιωαννίνων – Κόνιτσας – όρια
Νομού Κοζάνης έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
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ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6573/09-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1155/10-05-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη
1. Ότι η συντήρηση του πρασίνου επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Κακαβιάς και Ιωαννίνων-Κόνιτσας-όρια νομού
Κοζάνης πρέπει να γίνει για την εύρυθμη λειτουργία της Εθνικής Οδού δηλαδή την αποκατάσταση της ορατότητας των
κινουμένων επί της Ε.Ο αρμοδιότητας της Π.Η με την κοπή ή το κλάδεμα των δένδρων και θάμνων και το βοτάνισμα
των ερεισμάτων προκειμένου να μείνουν ελεύθερα ζιζανίων, τα στηθαία ασφαλείας, οι οριοδείκτες, οι πληροφοριακές
πινακίδες, τα τεχνικά των οδών, οι κόμβοι των Ε.Ο, οι επικίνδυνες στροφές και διασταυρώσεις των Ε.Ο, με τους
επαρχιακούς, κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους και παράλληλα να μειωθούν οι κίνδυνοι για πυρκαγιές τους
καλοκαιρινούς μήνες εξ¨ αιτίας των ξηρών χόρτων που υπάρχουν στα ερείσματα αυτών, και ειδικά αυτούς τους μήνες που
θα αυξηθεί η κίνηση λόγω τουρισμού, αλλά και για την προστασία από πυρκαγιές.
2. Την με αριθμ. : 66735/4490/5-5-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού
18.000,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου
στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» υποέργου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. ΙωαννίνωνΚακαβιάς & Ιωαννίνων-Κόνιτσας -όρια νομού Κοζάνης έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ5300000.προϋπολογισμού: 18.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. ΙωαννίνωνΚακαβιάς & Ιωαννίνων-Κόνιτσας -όρια νομού Κοζάνης έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)» έργου : «Συντήρηση,
συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» της ΣΑΕΠ Ηπείρου
με Κ.Α.2019 ΕΠ53000000 προϋπολογισμού: 18.000,00 € (με Φ.Π.Α.) …».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 18.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000000 και τίτλο
«Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου
2019-2021» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο.
Ιωαννίνων – Κακαβιάς & Ιωαννίνων – Κόνιτσας – όρια Νομού Κοζάνης έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)»,
βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται η συντήρηση του πρασίνου επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων –
Κακαβιάς και Ιωαννίνων – Κόνιτσας – όρια Νομού Κοζάνης, για την εύρυθμη λειτουργία αυτής και
συγκεκριμένα για την αποκατάσταση της ορατότητας των κινούμενων επί της οδού, καθώς επίσης και η
κοπή, το κλάδεμα των δένδρων και θάμνων, το βοτάνισμα των ερεισμάτων προκειμένου αυτά, όπως και
τα στηθαία ασφαλείας, οι οριοδείκτες, οι πληροφοριακές πινακίδες, τα τεχνικά των οδών, οι κόμβοι των
Ε.Ο., οι επικίνδυνες στροφές και διασταυρώσεις των Ε.Ο. με τους επαρχιακούς, κοινοτικούς και
αγροτικούς δρόμους, να μείνουν ελεύθερα ζιζανίων και παράλληλα να μειωθούν οι κίνδυνοι πυρκαγιών,
λόγω των ξηρών χόρτων που υπάρχουν στα ερείσματα αυτών, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες που
αναμένεται αύξηση της κίνησης, λόγω τουρισμού.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/763/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 19ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Μετσόβου – όρια Νομού Τρικάλων έτους
2022 (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6575/09-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1157/10-05-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη
1. Ότι η συντήρηση του πρασίνου επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων—Μετσόβου- όρια νομού Τρικάλων πρέπει να γίνει για
την εύρυθμη λειτουργία της Εθνικής Οδού δηλαδή την αποκατάσταση της ορατότητας των κινουμένων επί της Ε.Ο
αρμοδιότητας της Π.Η με την κοπή ή το κλάδεμα των δένδρων και θάμνων και το βοτάνισμα των ερεισμάτων προκειμένου
να μείνουν ελεύθερα ζιζανίων, τα στηθαία ασφαλείας, οι οριοδείκτες, οι πληροφοριακές πινακίδες, τα τεχνικά των οδών,
οι κόμβοι των Ε.Ο, οι επικίνδυνες στροφές και διασταυρώσεις των Ε.Ο, με τους επαρχιακούς, κοινοτικούς και αγροτικούς
δρόμους και παράλληλα να μειωθούν οι κίνδυνοι για πυρκαγιές τους καλοκαιρινούς μήνες εξ¨ αιτίας των ξηρών χόρτων
που υπάρχουν στα ερείσματα αυτών, και ειδικά αυτούς τους μήνες που θα αυξηθεί η κίνηση λόγω τουρισμού, αλλά και
για την προστασία από πυρκαγιές.
2. Την με αριθμ. : 66731/4487/5-5-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού
8.000,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο
εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» υποέργου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων—
Μετσόβου- όρια νομού Τρικάλων έτους 2022(παροχή υπηρεσιών)» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2019ΕΠ5300000.προϋπολογισμού: 8.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων—
Μετσόβου- όρια νομού Τρικάλων έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)» έργου : «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση
πρασίνου στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», ,της ΣΑΕΠ Ηπείρου με Κ.Α.2019 ΕΠ53000000
προϋπολογισμού: 8.000,00 € (με Φ.Π.Α.) …».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 8.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000000 και τίτλο
«Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου
2019-2021» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο.
Ιωαννίνων – Μετσόβου – όρια Νομού Τρικάλων έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής
μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή
απαιτείται η συντήρηση του πρασίνου επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων – Μετσόβου – όρια Νομού
Τρικάλων για την εύρυθμη λειτουργία αυτής και συγκεκριμένα για την αποκατάσταση της ορατότητας των
κινούμενων επί της οδού, καθώς επίσης και η κοπή, το κλάδεμα των δένδρων και θάμνων, το βοτάνισμα
των ερεισμάτων προκειμένου αυτά, όπως και τα στηθαία ασφαλείας, οι οριοδείκτες, οι πληροφοριακές
πινακίδες, τα τεχνικά των οδών, οι κόμβοι των Ε.Ο., οι επικίνδυνες στροφές και διασταυρώσεις των Ε.Ο.
με τους επαρχιακούς, κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους, να μείνουν ελεύθερα ζιζανίων και παράλληλα
να μειωθούν οι κίνδυνοι πυρκαγιών, λόγω των ξηρών χόρτων που υπάρχουν στα ερείσματα αυτών,
κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες που αναμένεται αύξηση της κίνησης, λόγω τουρισμού.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/764/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 20ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Β’ Διοικητηρίου».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
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ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6842/11-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1187/11-05-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη…..
7.Την υπ’ αριθ. 69383/4667 από 09-05-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 5.0000,00€ με το ΦΠΑ του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και
τίτλο : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο:
«Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Β’ διοικητηρίου».
8.Την από 11-05-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τον έλεγχο όλων των τμημάτων των
ηλεκτρικών δικτύων δηλαδή όλων των γραμμών και των ηλεκτρικών πινάκων. Μέτρηση γειώσεων – έλεγχος
διαρροής επισκευή τμημάτων της εγκατάστασης που παρουσιάζουν πρόβλημα και αντικατάσταση και ων
οργάνων των πινάκων όπου απαιτείται.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Συντήρηση ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων Β’ διοικητηρίου», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.
2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 5.000,00€ (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 5.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Β’
Διοικητηρίου», βάσει της από 11-05-2022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε
από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά
στον έλεγχο όλων των τμημάτων των ηλεκτρικών δικτύων, δηλαδή όλων των γραμμών και των
ηλεκτρικών πινάκων, ήτοι μέτρηση γειώσεων – έλεγχος διαρροής, επισκευή τμημάτων της εγκατάστασης
που παρουσιάζουν πρόβλημα και αντικατάσταση των οργάνων των πινάκων, όπου απαιτείται.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/765/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της
αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν
οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-03-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας
επαρχιακής οδού Λάλιζα - Δομολεσσά», προϋπολογισμού € 250.000,00 με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν.
4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν.
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/2410-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
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διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν.
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 2/135/31-01-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:
Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,
για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού ΛάλιζαΔομολεσσά», προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν
από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθμ.
πρωτ. 1080/27-01-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του
έργου, με την αριθμ. 207678/20040/25-01-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης
εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων.
Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος,
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν
τα μέλη αυτής.

6. Την αριθμ. 7/464/18-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το
από 17-03-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-03-2022 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. 187073 για την κατασκευή του έργου
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού Λάλιζα-Δομολεσσά»,
προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού
και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης
αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ.», με
προσφορά 108.308,16 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση σαράντα έξι και είκοσι
οκτώ τοις εκατό (46,28%).
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6279/03-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1073/0305-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το
από 03-05-2022 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 «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ.», με προσφορά 108.308,16 €
(με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση σαράντα έξι και είκοσι οκτώ τοις εκατό (46,28%).
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 03-05-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-03-2022 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. 187073 για την κατασκευή του έργου της
Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού Λάλιζα-Δομολεσσά», προϋπολογισμού
250.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
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Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής
και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα
οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας
διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της
σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ» με
προσφορά 108.308,16 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση σαράντα έξι και είκοσι
οκτώ τοις εκατό (46,28%).
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. 187073, που διενεργήθηκε στις 16-03-2022, για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού ΛάλιζαΔομολεσσά», προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,
στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», με
προσφορά 108.308,16 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση σαράντα έξι και είκοσι
οκτώ τοις εκατό (46,28%), σύμφωνα με το από 17-03-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού,
το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 7/464/18-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει
του ανωτέρω, από 03-05-2022 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 «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη
Ηπείρου, στο ποσό των € 108.308,16 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και την προκαλούμενη δαπάνη
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 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. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡ ΑΚΤ ΙΚ O
Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», του έργου
«Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού Λάλιζα -Δομολεσσά»
προϋπολογισμού 250.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
Οι υπογράφοντες:
1.

Ελένη Δημουλά, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι./Π.Η., πρόεδρος

2.

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

3.

Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι./Π.Η., μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.
2/135/31-01-2022 (ΑΔΑ: 97367Λ9-Σ8Θ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου,
έχοντας υπόψη
1. Την με αριθ. 2/135/31-01-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την
οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου.
2. Την με αριθ. 7/464/18-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την
οποία εγκρίθηκε το από 17-03-2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής
αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του από 16-03-2022 ανοικτού μειοδοτικού
διαγωνισμού με αριθμό συστήματος Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ 187073.
3. Την με αριθ. πρωτ. 44177/4202/28-03-2022 κοινοποίηση της ανωτέρω εγκριτικής απόφασης της
Ο.Ε. στους συμμετέχοντες.
4. Το με αριθ. πρωτ. 54437/5224/11-04-2022 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ιωαννίνων με το οποίο
κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23
της διακήρυξης προς έλεγχο.
5. Το από 19-04-2022 έγγραφο του προσωρινού αναδόχου με το οποίο υπέβαλε τα δικαιολογητικά
στην Υπηρεσία σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο και τα οποία υπέβαλε ηλεκτρονικά
στο χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών» στις 18-04-2022.
συνήλθαμε στις 03-05-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε
στον

έλεγχο

των

δικαιολογητικών

του

προσωρινού

αναδόχου

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», για την κατακύρωση της σύμβασης.
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Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αποσφραγίζει τον φάκελο δικαιολογητικών, μονογράφει τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά και ύστερα από τον έλεγχο τους, διαπιστώνει ότι
•

τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και

•

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

Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου:
«Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού Λάλιζα -Δομολεσσά» στον προσωρινό ανάδοχο
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ»,
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως
κατωτέρω.
Ιωάννινα, 03-05-2022
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η πρόεδρος

Τα μέλη

Ελένη Δημουλά
Ασπασία Γόγολου

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/766/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 του από 18-04-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-04-2022
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Π.Ε. Ιωαννίνων «Βιοκλιματική ανάπλαση και ενσωμάτωση τεχνολογιών εξοικονόμησης
ενέργειας και ΑΠΕ στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία», προϋπολογισμού €
600.000,00 με ΦΠΑ του έργου "G.A.M.E.S", του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας "Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 20142020".
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 14/791/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των
δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 518/6 με ΚΑ
2019ΕΠ51860012 για την υλοποίηση από την Περιφέρεια Ηπείρου, ως επικεφαλής εταίρος,
των δράσεων και παρεμβάσεων του έργου «G.A.M.E.S – Greece Albania Mobilization
towards sustainable Energy for Students», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας “Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 20142020", καθώς και την αριθμ. 23/1299/11-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
περί έγκρισης δαπανών, διάθεσης πιστώσεων και τροποποίησης των προϋπολογισμών για
την υλοποίηση δράσεων του έργου G.A.M.E.S.
6. Την αριθμ. 32/1875/18-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε η τροποποίηση της από 27-11-2019 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Ηπείρου, των Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων και του Δήμου
Ιωαννιτών, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Βιοκλιματική ανάπλαση και ενσωμάτωση
τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία» στο
πλαίσιο του έργου "G.A.M.E.S – Greece Albania Mobilization towards Sustainable Energy
for Students", του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "Interreg IPA II
Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020", ως προς το άρθρο 3
«Ποσά και Πόροι Χρηματοδότησης» και ως προς το Παράρτημα Ι σύμφωνα με το από 2910-2021 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης
και το επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ. 14433/17-11-2021 εισήγηση της Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο.
7. Την αριθμ. 7/434/18-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:
Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βιοκλιματική ανάπλαση και
ενσωμάτωση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική
Ακαδημία», προϋπολογισμού € 600.000,00 με ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 518/6 Ηπείρου με
ΚΑ 2019ΕΠ51860012 και τίτλο "G.A.M.E.S – Greece Albania Mobilization towards
Sustainable Energy for Students", του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
"Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020" βάσει
της από 27-11-2019 Προγραμματικής Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ
της Περιφέρειας Ηπείρου, των Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων και του Δήμου
Ιωαννιτών, για την υλοποίηση του έργου, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την
αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ.
3794/16-03-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, όπως
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 7684/684/20-01-2022
απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι. και βάσει και της αριθμ. πρωτ.
27344/14-03-2022 σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών
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Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» για το σχέδιο της
διακήρυξης του ως άνω έργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων.
Η δαπάνη για την διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού, θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου
της ΣΑΕΠ 518/6 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ51860012 και τίτλο "G.A.M.E.S – Greece Albania
Mobilization towards Sustainable Energy for Students", στην κατηγορία Δαπανών
«Υποδομές και Έργα», σύμφωνα με την αριθμ. 14/791/05-06-2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με την όμοια, αριθμ. 23/1299/11-08-2021
απόφαση.
Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος,
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και
ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6193/28-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1170/10-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει
προς έγκριση το από 18-04-2022 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 15-04-2022 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία
«ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ ΜΠΙΜΠΟΣ – ΕΔΕ», με προσφορά 422.238,47 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση
τεκμαρτή έκπτωση δώδεκα και εβδομήντα τέσσερα τοις εκατό (12,74 %).
9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 18-04-2022 Πρακτικό (1ο) της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-04-2022
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. 187001 για την
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βιοκλιματική ανάπλαση και ενσωμάτωση
τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία»,
προϋπολογισμού € 600.000,00 με ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 518/6 Ηπείρου με ΚΑ
2019ΕΠ51860012 και τίτλο "G.A.M.E.S – Greece Albania Mobilization towards Sustainable
Energy for Students", του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "Interreg IPA II
Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020",
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας με
την επωνυμία «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ ΜΠΙΜΠΟΣ – ΕΔΕ», με προσφορά 422.238,47 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
και μέση τεκμαρτή έκπτωση δώδεκα και εβδομήντα τέσσερα τοις εκατό (12,74 %).
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΈΡΓΟ: «Βιοκλιματική ανάπλαση και ενσωμάτωση
τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ
στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 600.000,00 €

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚO (1ο)
Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου:
«Βιοκλιματική ανάπλαση και ενσωμάτωση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στη
Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία»
προϋπολογισμού 600.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
Στα Ιωάννινα, στις 15-4-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι.-ΠΗ, Πρόεδρος
2. Ασπασία Γόγολου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι.-ΠΗ, μέλος
3. Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι.-ΠΗ, μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 7/434/18-03-2022 του 7/2022 Αποσπάσματος πρακτικού Συνεδρίασης Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, μετά από εισήγηση της Δνσης Τεχνικών έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων/Π.Η. (αρ. πρωτ. 39562/3794/16-03-2022), συνήλθαμε σε
συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των
προσφορών των οικονομικών φορέων, που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 41329/3957/18-03-2022 (22PROC010232143 2022-03-18)
ΑΔΑ Ψ5ΑΒ7Λ9-ΜΕΨ προκήρυξη της με αριθμό (ΑΔΑΜ: 22PROC010232505 2022-03-18)
διακήρυξης.
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν
παρόντα όλα τα μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του
διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό
συστήματος 187001.
Διαπιστώθηκε ότι υπέβαλλαν προσφορές ηλεκτρονικά, πέντε (5) οικονομικοί φορείς σύμφωνα με
τον ακόλουθο πίνακα Ι:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Α/Α
1

Επωνυμία Προσφέροντα

Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
11/04/2022 12:30:51

2

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ ΜΠΙΜΠΟΣ - ΕΔΕ
ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ

3

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

11/04/2022 14:07:31

4

Σ. & Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ Ο.Ε.
ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

11/04/2022 14:45:56

5

11/04/2022 12:53:39

11/04/2022 14:48:41

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 4.1β της διακήρυξης, η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική
αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική
Προσφορά».
Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», αναρτήθηκε ο σχετικός
κατάλογος μειοδοσίας προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και
αριθμητική αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης,
βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή
του ελέγχου ομαλότητας χρησιμοποιείται η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν.4412/2016.
Όλες οι προσφορές καταχωρήθηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη
μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας ΙΙ).
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α
1
2

Α/Α καταθ.
248982
249339

3

249336

4

249326

5

249239

Επωνυμία Προσφέροντα Ποσό προ ΦΠΑ Ποσοστό
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ ΜΠΙΜΠΟΣ - ΕΔΕ
422.238,47 12,74 %
Σ. & Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ Ο.Ε.
425.131,69 12,14 %
ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ
445.161,28 8,00 %
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ
473.940,52 2,05 %
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ
478.741,47 1,06 %

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη
σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης.
Σύμφωνα με την παρ. 24.2 της διακήρυξης ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, πρέπει, επί
ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής του άρθρου 15 της
διακήρυξης. Ο έλεγχος αυτός ολοκληρώθηκε αυθημερόν.
Στη συνέχεια και σε εφαρμογή του άρθρου 4.1ζ της διακήρυξης, η Επιτροπή Διαγωνισμού,
δια του Προέδρου της, προέβη στον έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής
των οικονομικών φορέων.
Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας διαπίστωσε ότι όλες οι εγγυητικές
είναι έγκυρες.
Στο στάδιο αυτό η επιτροπή αποφάσισε να κάνει δεκτές τις οικονομικές προσφορές όλων
των οικονομικών φορέων, οι οποίες καταχωρήθηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας,
αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας ΙIΙ).
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Α/Α
1
2

Α/Α καταθ.
248982
249339

3

249336

4

249326

5

249239

Επωνυμία Προσφέροντα Ποσό προ ΦΠΑ Ποσοστό
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ ΜΠΙΜΠΟΣ - ΕΔΕ
422.238,47 12,74 %
Σ. & Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ Ο.Ε.
425.131,69 12,14 %
ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ
445.161,28 8,00 %
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ
473.940,52 2,05 %
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ
478.741,47 1,06 %

Κατόπιν των ανωτέρω και σε εφαρμογή του άρθρου 4.1 η της διακήρυξης, η Επιτροπή
Διαγωνισμού ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ την ανάθεση της σύμβασης του έργου, «Βιοκλιματική ανάπλαση
και ενσωμάτωση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στη Ζωσιμαία
Παιδαγωγική Ακαδημία» προϋπολογισμού 483.870,97 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) στον πρώτο
μειοδότη σύμφωνα με τον πίνακα ΙΙΙ, τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία << ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΙΚ ΜΠΙΜΠΟΣ - ΕΔΕ >>, με προσφορά 422.238,47 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) και μέση τεκμαρτή
έκπτωση δώδεκα και εβδομήντα τέσσερα τοις εκατό (12,74 %).
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται εις τετραπλούν (4) από την
Επιτροπή Διαγωνισμού και υποβάλλεται ως ηλεκτρονικό αρχείο στην αναθέτουσα
αρχή προς έγκριση.

Ιωάννινα, 18 Απριλίου 2022
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο πρόεδρος

Αρκομάνης Ιωάννης

Τα μέλη

Γόγολου Ασπασία

Σιώμος 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/767/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 του από 27-04-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-03-2022
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού σύνδεσης Ε.Ο, Ιωαννίνων – Κοζάνης με Λαγκάδα
Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 190.000,00 με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).

5. Την αριθμ. 2/134/31-01-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) καταρτίσθηκε
η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού σύνδεσης Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης με Λαγκάδα
Κόνιτσας», προϋπολογισμού 190.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από
την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ.
1078/27-01-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την
αριθμ. 199110/19311/21-01-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,
για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και Β) συγκροτήθηκε η
τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από
υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4494/05-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1103/05-052022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση το από
27-04-2022 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 04-03-2022 για την
ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης
αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ» με ποσοστό
έκπτωσης 47,14% και συνολικό ποσό προσφοράς προ Φ.Π.Α. 80.991,09 €.

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 27-04-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-03-2022 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. 186854 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού σύνδεσης Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης με Λαγκάδα
Κόνιτσας», προϋπολογισμού 190.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με ΚΑ 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, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο
οικονομικός φορέας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ» με ποσοστό έκπτωσης 47,14% και
ποσό προσφοράς 80.991,09 € προ Φ.Π.Α.
.…………………………………………………………………….………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1
Δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή) μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό συστήματος 186854
για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
"Αποκατάσταση βατότητας οδού σύνδεσης Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης με Λαγκάδα Κόνιτσας'
προϋπολογισμού 190.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α 147) και του όρους της διακήρυξης που εγκρίθηκε με
την αριθ. 2/134/31-01-2022 (ΑΔΑ: 97367Λ9-ΣΒΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου,
δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων,
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22PROC010032425 2022-02-10.
Oι υπογράφοντες:
1. Χριστίνα Δημητρίου, Πολιτικός μηχανικός στην ΔΤΕ ΠΕI/ΠΗ ως πρόεδρος.
2. Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος μηχανικός στην ΔΤΕ ΠΕI/ΠΗ ως μέλος.
3. Χριστόφορος Μπάγκας, Πολιτικός μηχανικός ΤΕ στην ΔΤΕ ΠΕI/ΠΗ ως μέλος.
που αποτελούμε την Επιτροπή διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της
επικεφαλίδας, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την αριθ. 2/134/31-01-2022 (ΑΔΑ: 97367Λ9-ΣΒΘ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου την 4/3/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ
(ημερομηνία αποσφράγισης διαγωνισμού) 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 έως την 28/2/2022, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 15:00 μμ
(καταληκτική ημερομηνία).
Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έχει «παραλάβει» τον φάκελο του διαγωνισμού από τον Χειριστή της
Αναθέτουσας αρχής και τους κλειστούς φακέλους με τις πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής που έχουν
προσκομιστεί, κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας και η Ε.Δ προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση
του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”, χωρίς να
παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής ή στις υποβληθείσες
οικονομικές προσφορές.
Μετά την ως άνω αποσφράγιση η Ε.Δ αναρτά στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού», τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων (ΠΙΝΑΚΑΣ 1)., όπως αυτός παράχθηκε από το
υποσύστημα, με δικαίωμα πρόσβασης μόνον στους προσφέροντες
ΠΙΝΑΚΑΣ (1)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ
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και ελέγχει εάν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σύμφωνα
με την παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της οικείας Διακήρυξης.
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής των Ο.Φ «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» ως όφειλαν, κατατέθηκαν εμπρόθεσμα
σε σφραγισμένους φακέλους στο πρωτόκολλο της ΔΤΕ/ΠΕΙ.(Οι με αριθ. πρωτοκόλλου 30837/2932/0103-2022 και 32062/3057/02-03-2022 σφραγισμένοι φάκελοι αντίστοιχα).
Στη συνέχεια η ΕΔ διαβιβάζει τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων, κατά σειρά μειοδοσίας, στην
αναθέτουσα αρχή και στους προσφέροντες, προκειμένου να λάβουν γνώση και αναρτά στον ηλεκτρονικό
χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον ως άνω κατάλογο, με δικαίωμα πρόσβασης μόνο στους
προσφέροντες.

ΠΙΝΑΚΑΣ (2α)
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και
αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της
παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.
Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού 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 καταχωρήθηκαν στον πίνακα 2β
κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά.
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Σειρά
κατάταξης
μειοδότη

ΠΙΝΑΚΑΣ (2β)
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Επωνυμία εργοληπτικής επιχείρησης
α/α
Ποσό προσφοράς
προσφοράς
προ ΦΠΑ

Έκπτωση %

1

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ

245627

80.991,09 €

47,14

2

Κ.ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ&ΣΙΑ ΟΕ

245291

95.220,11 €

37,86

3

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

245514

102.381,59 €

33,18

4

ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

245562

104.010,26 €

32,12

5

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε

245721

104.195,07 €

32,00

6

ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

245702

117.983,86 €

23,00

7

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ

245398

137.623,53 €

10,18

8

Α.ΓΑΡΟΣ-Ξ.ΚΟΧΛΙΑΔΗΣ-Χ.ΓΑΡΟΣ Α.Τ.Ε με δ.τ
"ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε."

244603

137.842,12 €

10,04

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της οικείας
διακήρυξης ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολής τους κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας
από τον πρώτο μειοδότη.
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε αυθημερόν.
Προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών η Ε.Δ με μέριμνα του προέδρου
της:
α) μέσω της εφαρμογής ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών της ψηφιακής πλατφόρμας του
ΤΜΕΔΕ διαπιστώνει την εγκυρότητα των Ε.Ε που έχουν εκδοθεί μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας του
ΤΜΕΔΕ (εγγυητικές επιστολές των Ο.Φ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ, Κ.ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ&ΣΙΑ
ΟΕ, ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε, ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ, Α.ΓΑΡΟΣΞ.ΚΟΧΛΙΑΔΗΣ-Χ.ΓΑΡΟΣ Α.Τ.Ε) .
β)αποστέλλει ηλεκτρονική επιστολή στον εκδότη που αναγράφεται για τις υποβληθείσες εγγυητικές
επιστολές των ΟΦ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.
Από την σχετική βεβαίωση γνησιότητας που κοινοποιήθηκε την 04.03.2022 στην Ε.Δ με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο διαπιστώθηκε και η γνησιότητα των ΕΕ των διαγωνιζομένων ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων η Ε.Δ:
καταρτίζει τον κατωτέρω πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές

Σειρά
κατάταξης
μειοδότη

ΠΙΝΑΚΑΣ (3)
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Επωνυμία εργοληπτικής επιχείρησης
α/α
Ποσό προσφοράς
προσφοράς
προ ΦΠΑ

Έκπτωση %

1

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ

245627

80.991,09 €

47,14

2

Κ.ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ&ΣΙΑ ΟΕ

245291

95.220,11 €

37,86

3

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

245514

102.381,59 €

33,18

4

ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

245562

104.010,26 €

32,12

5

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε

245721

104.195,07 €

32,00

6

ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

245702

117.983,86 €

23,00

7

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ

245398

137.623,53 €

10,18

8

Α.ΓΑΡΟΣ-Ξ.ΚΟΧΛΙΑΔΗΣ-Χ.ΓΑΡΟΣ Α.Τ.Ε με δ.τ
"ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε."

244603

137.842,12 €

10,04

Η προσφορά με αα 245627 της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ τεκμαίρεται ως ασυνήθιστα
χαμηλή προσφορά αφού εμφανίζει απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον
μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν, δηλαδή
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4.1 της οικείας διακήρυξης (παρ. 5α του άρθρου 88 του Νόμου
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4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09.03.2021) και όπως προβλέπεται από την παρ. 1 και 2 του άρθρου 88 του Ν
4782/2021 κλήθηκε ο οικονομικός φορέας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» με το υπ΄αριθ.
37144/3558/11-03-2022 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής, (το οποίο απεστάλη ηλεκτρονικά μέσω της
καρτέλας επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ την 14/03/2022 11:21:55), εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών να υποβάλλει εξηγήσεις για την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά.
Ο οικονομικός φορέας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» υπέβαλλε εμπρόθεσμα μέσω του
υποσυστήματος της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ την 29/03/2022 22:27:05 καθώς και σε έντυπη μορφή δια
μέσου του πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής (το με αριθμ. Πρωτ 47188/4494/30.3.2022) εξηγήσεις
για την υποβληθείσα ασυνήθιστα χαμηλή οικονομική προσφορά.
Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα «"ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ", » με ποσοστό έκπτωσης 47,14%, συνολικό ποσό προσφοράς προ Φ.Π.Α
80.991,09€ και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.
Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό.

Ιωάννινα

27.04.2022

Η Επιτροπή Διαγωνισμού
Ο Πρόεδρος

Χριστίνα Δημητρίου

Τα μέλη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/768/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της
αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν
οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 24ο
Έγκριση του από 10-05-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Αποκαταστάσεις στο επαρχιακό δίκτυο Λάκκας Σουλίου», προϋπολογισμού 165.000,00 € με
ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν.
4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν.
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/2410-2017 (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. 5/356/02-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε
η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Αποκαταστάσεις στο επαρχιακό δίκτυο
Λάκκας Σουλίου», προϋπολογισμού 165.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου
όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 28051/2709/28-022022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. 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. 2829/28-02-2022 εισήγηση της υπηρεσίας. Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη
στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν.
4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης,
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για
την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω
Επιτροπής.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 5818/10-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1203/1105-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 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 «TSAGOIL O.E.» με ποσό προσφοράς 117.096,77 € χωρίς Φ.Π.Α. και ποσοστό
έκπτωσης 12,00%.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 10-05-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης,
που διενεργήθηκε στις 05-04-2022 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32
παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 33755/3236/23-03-2022 Πρόσκλησης και λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 5/356/02-03-2022 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκαταστάσεις στο επαρχιακό
δίκτυο Λάκκας Σουλίου», προϋπολογισμού 165.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση,
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής,
και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή 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) «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π.
ΜΗΛΙΩΝΗΣ β) «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» και γ) «TSAGOIL O.E.» και αφού
τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο
διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και
διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους στον σχετικό
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πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς
εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.
Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του
οικονομικού φορέα «TSAGOIL O.E.» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την
ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο
των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της
σύμβασης στον οικονομικό φορέα «TSAGOIL O.E.», με ποσό προσφοράς 117.096,77 € χωρίς
Φ.Π.Α. και ποσοστό έκπτωσης 12,00%.

−

−

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης
Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση
υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκαταστάσεις στο επαρχιακό δίκτυο Λάκκας Σουλίου»,
προϋπολογισμού 165.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου
με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» στον οικονομικό φορέα «TSAGOIL O.E.», με ποσό
προσφοράς 117.096,77 € χωρίς Φ.Π.Α. και ποσοστό έκπτωσης 12,00% και
Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «TSAGOIL O.E.» και
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 117.096,77
€ 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.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 5/356/02-032022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τονίζοντας ότι συμφωνεί με την σκοπιμότητα και
αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου, εκφράζει όμως τη διαφωνία του για την επιλογή της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του και όχι κανονικού
διαγωνισμού.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Διαγωνιστικής διαδικασίας με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, κατ’ εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, για την σύναψη Δημοσίων
Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης– άρθρο 125 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των
εργασιών του Υποέργου «Αποκαταστάσεις στο επαρχιακό δίκτυο Λάκκας Σουλίου»,
προϋπολογισμού 165.000,00€ (με Φ.Π.Α.).
Στα Ιωάννινα, την 05 Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ οι υπογράφοντες:
1. Ιωάννης Μάμαλης, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως πρόεδρος
2. Δημήτριος Τσιούμπος, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε.Π.Η. ως μέλος
3. Κωνσταντίνος Μπότης, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του ως άνω έργου και
σύμφωνα με:
- Την αριθμ. 27301/1857/24-02-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης
διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, και
ορισμό αποφαινομένων οργάνων.
- Την υπ. αριθ. 5/356/02-03-2022 (ΑΔΑ:66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Ηπείρου, (Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την
υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκαταστάσεις στο επαρχιακό δίκτυο Λάκκας
Σουλίου» προϋπολογισμού € 165.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής
Διενέργειας.)
- Το με Αρ. Πρωτ. 33755/3236/23.03.2022 έγγραφο με θέμα Πρόσκληση σε διαδικασία
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το αρθ. 32 παρ 2γ του Ν.4412/2016
Συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε..Π.Ε.Ι. προκειμένου να διενεργήσουμε τον
διαγωνισμό αυτό.
Ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν παρουσιάστηκε κανένας οικονομικός
φορέας. Μετά το πέρας που τάχθηκε από την Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με
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τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν4412/2016 ως χρόνος λήξεως επίδοσης
προσφορών ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.
Κατόπιν επικοινωνίας με το πρωτόκολλο της Διεύθυνσης διαπιστώθηκε ότι κατέθεσαν
εμπρόθεσμα προσφορά σε αυτό (3) τρεις οικονομικοί φορείς (49554/4757/04-04-2022,
50080/4791/04-04-2022, 50589/4856/05-04-2022)
Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα
καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε
από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε η επωνυμία του
οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις
συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα οποία
αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους και μονογράφησαν.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής
τους στο πρακτικό (πίνακας 1) των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολούθησε σε ανοικτή
συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον
Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων
τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως κάτωθι πρακτικό (πίνακας 1).
ΠΙΝΑΚΑΣ (1)
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
Σειρά
κατάταξης
προσέλευσης

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα Εργοληπτικής Επιχείρησης

α/α
προσφοράς
κατάταξης
(μειοδοσίας)

1
2

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Ο.Ε.
TSAGOIL Ο.Ε.

2η
3η

126.411,30€
127.741,93€

5,00%
4,00%

1η

122.419,37€

8,00%

3

Ποσό
προσφοράς
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Έκπτωση
(%)

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων
δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής
συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης
και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με τις αναγκαίες
διορθώσεις-συμπληρώσεις

των

λογιστικών

σφαλμάτων

αθροισμάτων-γινομένων

και

στρογγυλοποιήσεων.
Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον κατωτέρω
πίνακα (2) κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά).

-100-

ΑΔΑ: 6ΔΧΖ7Λ9-Ρ5Ψ

ΠΙΝΑΚΑΣ (2)
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Σειρά
κατάταξης
μειοδότη

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα Εργοληπτικής Επιχείρησης

α/α
προσφοράς
(υποβολής)

Ποσό
προσφοράς
προ ΦΠΑ

Έκπτωση

1ος

TSAGOIL Ο.Ε.

3η

122.419,37€

8,00%

2ος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ

1η

126.411,30€

5,00%

3ος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Ο.Ε.

2η

127.741,93€

4,00%

Με.Εκπ. %

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής
όπως:
- της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας,
αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης) - ΤΕΥΔ, των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση
τους.
Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια
εφαρμογής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ’ εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του
Ν4412/2016, μετά την υπ’αρ. Αρ. Πρωτ: 50589/4856/05.04.2022 πρόσκληση της Ε.Δ. για
υποβολή νέας βελτιωμένης προσφοράς, ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας (αυτός με την
μικρότερη προσφορά - μεγαλύτερη προσφερόμενη έκπτωση) βελτίωσε την προσφερόμενη
έκπτωση του από το 8% σε 12% υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με
την υπ’αρ. (53493/5135/08.04.2022) αίτησή του, ενώ οι υπόλοιποι φορείς δεν
ανταποκρίθηκαν.
Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον
κατωτέρω πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές.
ΠΙΝΑΚΑΣ (3)
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Σειρά
κατάταξης
μειοδότη

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα Εργοληπτικής Επιχείρησης

α/α
προσφοράς
(υποβολής)

Ποσό
προσφοράς
προ ΦΠΑ

Έκπτωση

1ος

TSAGOIL Ο.Ε.

3η

117.096,77€

12,00%

2ος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ

1η

126.411,30€

5,00%

3ος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Ο.Ε.

2η

127.741,93€

4,00%

Με.Εκπ.
%

Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα
«TSAGOIL Ο.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης Εεν.: 12,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α:
117.096,77€ και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.
Ο παραπάνω προσωρινός μειοδότης υπέβαλε τα δικαιολογητικά (αρ.πρωτ. 60069/5818/1904-2022), σε συνέχεια του (αρ.πρωτ. 53493/5135/11-04-2022) εγγράφου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. για
υποβολή δικαιολογητικών προς έλεγχο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία
κατακύρωσης της σύμβασης υλοποίησης του έργου του ως άνω θέματος.
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Η Επιτροπή βρισκόμενη σε απαρτία στις 10.05.2022 προχώρησε στη μονογραφή των
υποβληθέντων δικαιολογητικών και ύστερα από τον έλεγχό τους διαπίστωσε:
•

Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.

•

Συνολικά τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους
της πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32,
παρ.2γ του Ν.4412/2016 και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ.

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Δ εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού
και την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «TSAGOIL Ο.Ε.», με ποσοστό
έκπτωσης 12,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: 117.096,77€ και εισηγείται την ανάθεση της
σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.
Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό.
Ιωάννινα 10.05.2022
Η Επιτροπή Διαγωνισμού
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Ιωάννης Μάμαλης

Δημήτριος Τσιούμπος

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/769/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού), του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής
Σύμβασης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Κ. Ζάλογγο – Βερενίκη»,
αναδόχου «Παππάς Ευγένιος Ε.Δ.Ε.».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6306/03-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1178/11-052022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς
έγκριση, τον 1ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό), το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 1η συμπληρωματική σύμβαση του
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Κ. Ζάλογγο – Βερενίκη», αναδόχου «Παππάς
Ευγένιος Ε.Δ.Ε.», με επισυναπτόμενη εισηγητική έκθεση και την αριθμ. 5/269/24-09-2021 (Θέμα 50ο)
γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
Στη συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:
«…. Α. ΓΕΝΙΚΑ
1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.
Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στην επαρχιακή οδό από κάτω
Ζάλογγο έως Βερενίκη της ΠΕ Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα την δυσχερή μετακίνηση των αυτοκινήτων στο εν λόγω οδικό
δίκτυο.
2. ΜΕΛΕΤΗ.
Η μελέτη συντάχθηκε και θεωρήθηκε τη από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με την υπ’ αριθμ.
161048/15955/17-10-19 Απόφαση.
3. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ.
Με την 31/2474/21-10-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η διακήρυξη του
διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία. Η Οικονομική Επιτροπή με την 7/401/13-03-2020 απόφαση ενέκρινε το πρακτικό
της επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανέθεσε το έργο στον Ευγένιο Παππά με ποσοστό έκπτωσης 56,51%.
4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ.
Μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του αναδόχου Ευγένιου Παππά, υπογράφηκε στις 28/04/2020 το εργολαβικό
συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου με ποσό 65.229,06 € ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Ιωαννίνων σε βάρος του Ειδ. Φορέα 071 ΚΑΕ
9771.9000.018 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2019, για το έργο «Αποκατάσταση οδού Κ.
Ζάλογγο - Βερενίκη», η οποία καταχωρήθηκε με α/α 376 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης
Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την με α/α 382 και αρ. πρωτ. 6712/504/2019 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης ποσού 150.000,00€ με ΦΠΑ.
6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και έληγε την 28/12/2018.
Κατόπιν αιτημάτων του αναδόχου, εγκρίθηκαν, πρώτη παράταση προθεσμίας για την περάτωση του έργου έως τις
28/06/2021, δεύτερη έως τις 28/09/202 Τρίτη έως τις 28/11/2021 και τέταρτη έως τις 28/08/2022 με τις υπ' αρ. 36/2278/2412-2020, 17/902/11-06-2021, 27/1538/29-09-2021 και 33/1933/26-11-2021 αντίστοιχες αποφάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής.
7. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.
Το έργο ξεκίνησε άμεσα να εκτελείται και σήμερα έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 80%.
Β. ΕΙΔΙΚΑ
1. Συντάσσεται ο 1ος Α.Π.Ε. (Υπερβατικός) για την ενσωμάτωση των αυξομειώσεων των ποσοτήτων που κρίθηκαν
απαραίτητες με βάση τις επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων και τις προμετρήσεις των υπολειπόμενων εργασιών.
2. Συντάσσεται το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. προκειμένου να ενσωματωθούν στον 1ο Α.Π.Ε. νέες εργασίες όπως σιδηροί οπλισμοί
και σιδηρά βλήτρα για την ενίσχυση υπάρχοντος τοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα.
3. Συντάσσεται η 1η Σ.Σ. του παραπάνω έργου με αύξηση δαπάνης κατά 32.449,08 € (με Φ.Π.Α) ή σε ποσοστό 49,75%
σε σχέση με την αρχική σύμβαση, για να συμπεριλάβει επιπλέον εργασίες σε νέες χιλιομετρικές θέσεις επί της ίδιας
επαρχιακής οδού οπού εκτελείται η εργολαβία. Αυτές δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την αρχική μελέτη, ελλείψει
δε γεωλογικών μελετών σε σαθρά εδάφη, πλέον όμως κρίνονται απαραίτητες (αναγκαίες) να εκτελεστούν κατόπιν
απρόβλεπτων καταστάσεων συνεπεία ακραίων καιρικών φαινομένων κατά την τελευταία χειμερινή περίοδο (που
δημιουργήθηκαν κατά την τελευταία χειμερινή περίοδο από ακραία καιρικά φαινόμενα) και εντοπίζονται, λαμβάνοντας
ως αφετηρία την έξοδο της Ε.Ο. Ιωαννίνων Ηγουμενίτσας προς Ζάλογγο-Φτέρη-Δοβλά-Βερενίκη, στα εξής σημεία:
α) Στη Χ.Θ. +10.5 μετά τον οικισμό Δοβλάς λόγω των έντονων βροχοπτώσεων παρουσιάστηκαν καταπτώσεις εδαφών με
αποτέλεσμα την ολική έμφραξη της τριγωνικής τάφρου και στη συνέχεια την καταστροφή του οδοστρώματος σε μήκος
100 μ. Ο προτεινόμενος τρόπος αντιμετώπισης είναι η κατασκευή επενδυμένης τάφρου με κατάλληλο αντέρεισμα σε
συνολικό μήκος 150 μ. και στη συνέχεια η ανακατασκευή της οδού.
β) Στη Χ.Θ. +14.9 άνωθεν του οικισμού Παλαιοχώρας Βερενίκης στην διασταύρωση με τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής,
κατόπιν έντονων βροχοπτώσεων παρουσιάστηκε καθίζηση του οδοστρώματος στα κατάντη της οδού και σε μήκος 90 μ.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος προκρίνεται η συλλογή των ομβρίων υδάτων με κατασκευή επενδυμένης τάφρου
συνολικού μήκος 360 μ. προκειμένου να καταστεί δυνατή η διοχέτευσή τους στον τελικό αποδέκτη και τελικώς η
ανακατασκευή της οδού.
Με την παρούσα 1η Σ.Σ. επιχειρείται η άμεση αντιμετώπιση των ανωτέρω γεωτεχνικών προβλημάτων προκειμένου αφενός
να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου με τον αρτιότερο και οικονομικότερο δυνατό τρόπο και αφετέρου να
αποφευχθεί μελλοντικός κίνδυνος μεγέθυνσης τους που θα δημιουργούσε σοβαρά θέματα ασφάλειας της οδού.
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Η ανωτέρω δαπάνη αφορά σε τροποποίηση που εμπίπτει στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 132
«Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», η οποία αναφέρεται σε
τροποποιήσεις της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, καθώς πληρούνται οι ειδικές προϋποθέσεις της
περίπτωσης γ΄ που αναφέρεται στο αν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η ανάγκη τροποποίησης από μία επιμελή αναθέτουσα
αρχή. Τα ανωτέρω λοιπόν προβλήματα παρουσιάστηκαν κατά το μεσοδιάστημα της χειμερινής περιόδου και οφείλονται
κατά το πλείστον σε υδρογεωτεχνικά προβλήματα που λόγω του σύνθετου και χρονικά μεταβαλλόμενου χαρακτήρα τους
δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν.
Συμπερασματικά, επειδή η τροποποίηση που αφορά στις ανωτέρω αναφερόμενες πρόσθετες εργασίες εμπίπτει στην
περίπτωση γ΄ σύμφωνα με το σκεπτικό που αναλύθηκε ανωτέρω και επειδή η εκτέλεσή των επιπλέον ποσοτήτων είναι μη
διαχωρίσιμη από την αρχική σύμβαση του έργου και σε κάθε δε περίπτωση είναι απόλυτα αναγκαία για την τελειοποίηση
του χωρίς να μεταβάλλεται η αρχική φύση της σύμβασης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 1 α του άρθρου 156, η
υπηρεσία μας προτείνει την έγκριση της επιπλέον δαπάνης μέσω της τροποποίησης της σύμβασης.
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
Το ποσό του προϋπολογισμού (μετά την έκπτωση) ανέρχεται σε 65.229,06 €.
Με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα το συνολικό ποσό των εργασιών ανέρχεται σε 97.678,14 € με το Φ.Π.Α. ήτοι με
αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά 32.449,08 € ή ποσοστό 49,75% σε σχέση με την αρχική σύμβαση.
5. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ.
Η επιπλέον δαπάνη συνολικού ύψους 32.449,08€, καλύπτεται σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ
02.01.071.9771.01.012.01 του οικονομικού έτους 2022, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 990 στο βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την με α/α 884 και αρ. πρωτ.
40945/2754/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 52.044,43€ με ΦΠΑ (32.449,08€ + 19.595,35€ υπόλοιπο
αρχικής σύμβασης).
6. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η.
Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου και
της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης συνολικού ποσού 97.678,14 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) …».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1ο

Εγκρίνει τον
Α.Π.Ε. (Υπερβατικό), το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Κ. Ζάλογγο – Βερενίκη», αναδόχου «Παππάς Ευγένιος
Ε.Δ.Ε.», συνολικής δαπάνης € 97.678,14 με ΦΠΑ, ήτοι με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού
αντικειμένου κατά € 32.449,08 με ΦΠΑ (ποσοστό 49,75% σε σχέση με την αρχική σύμβαση), σύμφωνα
και με την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας
Ηπείρου, με την αριθ. 5/269/24-09-2021 (Θέμα 50ο) Πράξη του.
Η προκαλούμενη δαπάνη για τον ως άνω 1ο Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ
02.01.071.9771.01.012.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους
2022, σύμφωνα με την με α/α 884 και αρ. πρωτ. 40945/2754/21-03-2022 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 990 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της
Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου.
➢

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/770/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας 17ης επαρχιακής οδού από
Βουτσαρά – Κούρεντα – Χίνκα – Ζόριανη», αναδόχου «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την
20-08-2022.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
-106-

ΑΔΑ: 6ΔΧΖ7Λ9-Ρ5Ψ

163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6768/11-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1205/11-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής: «… 5. Το συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις 20/05/2021
μεταξύ του Κου Περιφερειάρχη Ηπείρου και του εκπροσώπου του αναδόχου του έργου για ποσό 111.491,93 €
χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου λήγει στις 20/05/2022. 7. Με
την από 10/05/2022 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση της προθεσμίας μέχρι τις 20/08/2022 για τους
λόγους που αναφέρει σε αυτή, δηλαδή για την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών προκειμένου να
ολοκληρωθούν οι εργασίες ασφαλτοστρώσεων που καθυστέρησαν λόγω των δυσμενών χειμερινών συνθηκών
(έντονες βροχοπτώσεις, παγετός), λαμβάνοντας δε υπόψη το γεγονός ότι έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 60%
περίπου του έργου, ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος
με αναθεώρηση μέχρι τις 20/08/2022…».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας 17ης επαρχιακής οδού από Βουτσαρά –
Κούρεντα – Χίνκα – Ζόριανη», αναδόχου «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 20-08-2022, με
δικαίωμα αναθεώρησης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/771/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες
αποκατάστασης προσβασιμότητας στη διερχόμενη επαρχιακή οδό επί του οικισμού της
Πλατανούσας», προϋπολογισμού € 153.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής
Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6858/11-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1198/11-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: …..
6. Την αρ. 117384/26.10.2017 ( ΦΕΚ 3821/31.10.2017 τεύχος Β ') ΚΥΑ Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
7. Την υπ’ αριθ. 47633/3256/31-03-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την έγκριση δέσμευσης
προϋπολογισμού ποσού 153.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος πιστώσεων του έργου
2018ΕΠ53000001 της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για το υποέργο: «Εργασίες αποκατάστασης προσβασιμότητας στη
διερχόμενη επαρχιακή οδό επί του οικισμού της Πλατανούσας».
8.Την αριθμ. 48209/4634/6-5-2022 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων
με την οποία εγκρίνεται η μελέτη του παραπάνω έργου.
Κατόπιν των παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε
Την κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης κάτω των ορίων ν.4412/16 ( όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
με ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), και την έγκριση διάθεσης πίστωσης,
για την κατασκευή του έργου: «Ε ρ γ α σ ί ε ς α π ο κ α τ ά σ τ α σ η ς π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς σ τ η δ ι ε ρ χ ό μ ε ν η
ε π α ρ χ ι α κ ή ο δ ό ε π ί τ ο υ ο ι κ ι σ μ ο ύ τ η ς Π λ α τ α ν ο ύ σ α ς », προϋπολογισμού 153.000,00 € με τον
Φ.Π.Α., ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων.
Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού άρθρο 221, ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4782/2021
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου: «Ε ρ γ α σ ί ε ς
αποκατάστασης προσβασιμότητας στη διερχόμενη επαρχιακή οδό επί του οικισμού
τ η ς Π λ α τ α ν ο ύ σ α ς » προϋπολογισμού 153.000,00 € με τον Φ.Π.Α., αποτελούμενη από τα παρακάτω
τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:
1
2
3

Ιωάννης Κατσάνος
Γεώργιος Σιώμος
Χριστόφορος Μπάγκας

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι., Πρόεδρος
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. , στη Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι., τακτικό μέλος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. στη Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι., τακτικό μέλος

4.
5.
6.

Ασπασία Γόγολου
Χριστίνα Δημητρίου
Περικλής Βούρδας

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

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
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Α. Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης
προσβασιμότητας στη διερχόμενη επαρχιακή οδό επί του οικισμού της Πλατανούσας»,
προϋπολογισμού € 153.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την
αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην ανωτέρω
αριθμ. πρωτ. 6858/11-05-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη
μελέτη του έργου, με την αριθμ. 48209/4634/6-5-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών
τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων,
και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου και
−

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

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του
Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων
έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την κατασκευή του έργου της
Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης προσβασιμότητας στη διερχόμενη επαρχιακή
οδό επί του οικισμού της Πλατανούσας», προϋπολογισμού € 153.000,00 με ΦΠΑ,
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, και ορίζει
τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Ιωάννης Κατσάνος

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Πρόεδρος

2.

Γεώργιος Σιώμος

Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.

3.

Χριστόφορος Μπάγκας

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Ασπασία Γόγολου

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

2.

Χριστίνα Δημητρίου

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

3.

Περικλής Βούρδας

Ηλεκτρολόγος 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. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/772/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας στην
επαρχιακή οδό Μπαλντούμα - Μικρή Γότιστα - Μεγάλη Γότιστα - Κράψη», προϋπολογισμού €
600.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).

5. Την αριθμ. πρωτ. 320928/09.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΓΥΠ465ΧΘΞ-ΝΤ5) απόφαση της Γεν. Γραμ.
Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών περί έγκρισης δέσμευσης ποσού 300.000,00
€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου
2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ με τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Τ.Ε.2008ΣΕ07100000)», διάθεσης ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στην
Περιφέρεια Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό
Μπαλντούμα-Μικρή Γότιστα -Μεγάλη Γότιστα -Κράψη».

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6863/10-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1201/11-052022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: …..
6. Την αρ. 117384/26.10.2017 ( ΦΕΚ 3821/31.10.2017 τεύχος Β ') ΚΥΑ Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
7. Την με αριθ. 320928/09.11.2021 απόφαση Γενικής Γραμματέας Υποδομών του Υπ. Υποδομών. &
Μεταφορών περί έγκρισης δέσμευσης ποσού 300.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σε βάρος του
προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ, διάθεσης ισόποσης πίστωσης
και μεταβίβασης της στην Περιφέρεια Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας
στην επαρχιακή οδό Μπαλντούμα-Μικρή Γότιστα -Μεγάλη Γότιστα -Κράψη».
8.Την υπ΄ αριθ. 28210/1944/25/2/2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης
πίστωσης 300.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με ΚΑ
2018ΕΠ53000001 «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου. Υποέργο: "Αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Μπαλντούμα-Μικρή Γότιστα-Μεγάλη
Γότιστα-Κράψη".
9.Την αριθμ. 28433/2726/27-04-2022 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας
Ιωαννίνων με την οποία εγκρίνεται η μελέτη του παραπάνω έργου.
Κατόπιν των παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε
Την κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης κάτω των ορίων ν.4412/16 ( όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει) με ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), και την έγκριση δαπάνης, για την
κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Μπαλντούμα-Μικρή Γότιστα Μεγάλη Γότιστα -Κράψη», προϋπολογισμού 600.000,00 € με τον Φ.Π.Α., ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με
μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων.
Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού άρθρο 221, ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον
ν.4782/2021 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου:
«Αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Μπαλντούμα-Μικρή Γότιστα -Μεγάλη Γότιστα -Κράψη»,
προϋπολογισμού 600.000,00 € με τον Φ.Π.Α., αποτελούμενη από τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά
μέλη:
1
Γεώργιος Σιώμος
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι., Πρόεδρος
2
Ελένη Δημουλά
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. , στη Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι., τακτικό μέλος
3
Αθανάσιος Νάκας
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. στη Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι., τακτικό μέλος
4.
Ιωάννης Αρκομάνης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι., αναπληρ. μέλος
5.
Ιωάννης Κατσάνος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι., αναπληρ.
6.
Περικλής Βούρδας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι., αναπληρ. μέλος
…».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό
Μπαλντούμα - Μικρή Γότιστα - Μεγάλη Γότιστα - Κράψη», προϋπολογισμού 600.000,00 με ΦΠΑ,
εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 300.000,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,
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ενώ η υπόλοιπη δαπάνη, ποσού 300.000,00 € με ΦΠΑ, θα βαρύνει τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ, βάσει της αριθμ.
πρωτ. 320928/09-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΓΥΠ465ΧΘΞ-ΝΤ5) απόφασης του Υπουργείου Υποδομών &
Μεταφορών.
Β. Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Μπαλντούμα - Μικρή
Γότιστα - Μεγάλη Γότιστα - Κράψη», προϋπολογισμού € 600.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως
αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάπτονται
στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 6863/10-05-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 28433/2726/27-04-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών
τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, 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 ποσό 300.000,00 €) και των
πιστώσεων του έργου με Κ.Α. 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ (για ποσό 300.000,00 €) και
−

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

Γ. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με
ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση
βατότητας στην επαρχιακή οδό Μπαλντούμα - Μικρή Γότιστα - Μεγάλη Γότιστα - Κράψη»,
προϋπολογισμού € 600.000,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Γεώργιος Σιώμος

Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., Πρόεδρος

2.

Ελένη Δημουλά

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

3.

Αθανάσιος Νάκας

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Ιωάννης Αρκομάνης

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

2.

Ιωάννης Κατσάνος

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

3.

Περικλής Βούρδας

Ηλεκτρολόγος 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. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/773/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 29ο
Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Άμεση αποκατάσταση ζημιών στον οικισμό Τ.Κ Συρράκου από έντονα καιρικά φαινόμενα»,
προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 9/550/07-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η
σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και οι όροι αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου
Βορείου Τζουμέρκων για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεση αποκατάσταση ζημιών στον οικισμό
Τ.Κ. Συρράκου από έντονα καιρικά φαινόμενα», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ, ορίσθηκαν
οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εγκρίθηκε η
σχετική δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 6872/10-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1202/11-052022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη:
➢ Το Ν. 4412/16 ‘’Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ), άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
➢ Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α’) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
➢ Την αριθμ. 46028/3149/29/3/2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου- έγκριση διάθεσης πίστωσης
60.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με ΚΑ 2020ΕΠ53000001 "
Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022" Υποέργο:
"Άμεση αποκατάσταση ζημιών στον οικισμό Τ.Κ Συρράκου από έντονα καιρικά φαινόμενα."
➢ Την αριθμ. 46330/4419/4-4-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών του έργου όπως συντάχθηκαν,
ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
➢ Την από 3-5-2022 υπογραφείσα Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου
Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 9/550/7-4-2022
απόφαση της οικονομικής Επιτροπής ΠΗ.
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 τοιχείων από ξηρολιθοδομές που έχουν καταρρεύσει και αφενός μεν έχουν κλείσει την
κοινοτική οδό προς το κέντρο του οικισμού αφετέρου έχουν δημιουργήσει προβλήματα σε παρακείμενες
οικοδομές με θραύση των φερόντων στοιχείων τους.
➢ Την συγκρότηση επιτροπής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τα παρακάτω
μέλη:
Τακτικά μέλη :
1. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
2. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
Αναπληρωματικά μέλη :
1. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
2. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Αργύρης Νάκος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Η
Εισηγούμαστε
Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο
32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το έργο : «Άμεση αποκατάσταση ζημιών στον οικισμό Τ.Κ Συρράκου από
έντονα καιρικά φαινόμενα» ...».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεση αποκατάσταση ζημιών στον οικισμό Τ.Κ
Συρράκου από έντονα καιρικά φαινόμενα», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των
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πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», σύμφωνα με την μελέτη
του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ.
46330/4419/04-04-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι., και βάσει της από
03-05-2022 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων
Τζουμέρκων, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 9/550/07-04-2022 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. 6872/10-05-2022 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση
της υπηρεσίας και
Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση ζημιών στον
οικισμό Τ.Κ Συρράκου από έντονα καιρικά φαινόμενα», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ,
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και της
Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Κωνσταντίνος Γκεσούλης

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. Πρόεδρος

2.

Κωνσταντίνος Μπόττης

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι.

3.

Ιωάννης Μάμαλης

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Λάμπρος Κιτσαράς

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι.

2.

Ιωάννης Αρκομάνης

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι.

3.

Αργύρης Νάκος

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, στην Δ.Τ.Ε./Π.Η.

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. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/774/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 30ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Αποκατάσταση οδού προς Πηγές Βελλάς (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
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ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6262/06-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1113/06-05-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη…..
7.Την υπ’ αριθ. 64830/4369 από 03-05-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 18.600,00€ με το ΦΠΑ
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και
τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,
Υποέργο: «Αποκατάσταση οδού προς Πηγές Βελλάς (παροχή υπηρεσιών)».
8.Την από 06-05-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά χωματουργικές εργασίες, για την
διαπλάτυνση τμήματος οδικού δικτύου προς Πηγές Βελλάς, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που
υπάρχει λόγω της στενότητας και της ορατότητας στο συγκεκριμένο σημείο. Θα γίνει επίσης βελτίωση
κοινόχρηστων χώρων για τις ανάγκες του συγκροτήματος Βελλάς, με τα υλικά από την εκσκαφή.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση οδού προς Πηγές
Βελλάς (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001,
προϋπολογισμού: 18.600,00€ (με Φ.Π.Α.).…».
6.

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

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 18.600,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Πηγές Βελλάς (παροχή
υπηρεσιών)», βάσει της από 06-05-2022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε
από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε
χωματουργικές εργασίες για την διαπλάτυνση τμήματος οδικού δικτύου προς Πηγές Βελλάς, προκειμένου
να αντιμετωπιστεί το υπάρχον πρόβλημα, λόγω της στενότητας και της ορατότητας στο συγκεκριμένο
σημείο, καθώς επίσης και για την βελτίωση κοινόχρηστων χώρων για τις ανάγκες του συγκροτήματος
Βελλάς με τα υλικά από την εκσκαφή.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος

-118-

ΑΔΑ: 6ΔΧΖ7Λ9-Ρ5Ψ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/775/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 31ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Απομάκρυνση κατολισθήσεων και καθορισμός παράπλευρων ερεισμάτων κατά μήκος του
οδικού δικτύου προς Μηλιά και όρια Νομού (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6263/06-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1114/06-05-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη…..
7. Την υπ’ αριθ. 64834/4370 από 03-05-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και
τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,
Υποέργο: «Απομάκρυνση κατολισθήσεων και καθορισμός παράπλευρών ερεισμάτων κατά μήκος του οδικού
δικτύου προς Μηλιά και όρια νομού (παροχή υπηρεσιών)».
8. Την από 06-05-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες με χωματουργικά μηχανήματα
που σκοπό έχουν να απομακρυνθούν τα προϊόντα από τις κατολισθήσεις κατά μήκος του οδικού δικτύου από
την Εθνική οδό προς Μηλιά και έως τα όρια Νομού, ενώ παράλληλα θα γίνει διαμόρφωση των πρανών.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: ««Απομάκρυνση κατολισθήσεων
και καθορισμός παράπλευρών ερεισμάτων κατά μήκος του οδικού δικτύου προς Μηλιά και όρια νομού
(παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001,
προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Απομάκρυνση κατολισθήσεων και καθορισμός
παράπλευρων ερεισμάτων κατά μήκος του οδικού δικτύου προς Μηλιά και όρια Νομού (παροχή
υπηρεσιών)», βάσει της από 06-05-2022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε
από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε
εργασίες, με χωματουργικά μηχανήματα, για την απομάκρυνση των προϊόντων των κατολισθήσεων, κατά
μήκος του οδικού δικτύου από την Εθνική οδό προς Μηλιά και έως τα όρια Νομού, με παράλληλη
διαμόρφωση των πρανών.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/776/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 32ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την βελτίωση του επαρχιακού δικτύου προς Ανθοχώρι
Μετσόβου».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6264/06-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1115/06-05-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη…..
7.Την υπ’ αριθ. 64862/4372 από 03-052022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και
τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,
Υποέργο: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την βελτίωση του επαρχιακού δικτύου προς Ανθοχώρι
Μετσόβου».
8.Την από 09-03-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την προμήθεια ασφαλτομίγματος που
θα χρησιμοποιηθεί για την αποκατάστασης φθορών κατά μήκος του Επαρχιακού δικτύου από την Εθνική οδό
από το Δ.Δ. Ανθοχωρίου και έως την σύνδεση αυτού με το Δ.Δ. Μετσόβου.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για
την βελτίωση του επαρχιακού δικτύου προς Ανθοχώρι Μετσόβου», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530
ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την βελτίωση του
επαρχιακού δικτύου προς Ανθοχώρι Μετσόβου», βάσει της από 09-03-2022 τεχνικής έκθεσης όπως
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας
υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών, κατά
μήκος του επαρχιακού δικτύου από την εθνική οδό, από το Δ.Δ. Ανθοχωρίου και έως την σύνδεση αυτού
με το Δ.Δ. Μετσόβου.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/777/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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
Προγραμματισμός προσλήψεων για το έτος 2022 στην Περιφέρεια Ηπείρου.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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
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τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
(ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 15/807/24-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγήθηκε προς
το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 176 και 244 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 51 του Ν.
4622/2019, και σε εφαρμογή του αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ / Φ.2.9 / 74 / οικ. 2775 / 3-3-2021 «Πολυετής
προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2022 - 2025» (ΑΔΑ: 9ΙΞ946ΜΤΛ6Ρ65) εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, τις προσλήψεις τακτικού προσωπικού ανά κατηγορία /
κλάδο / ειδικότητα, για την πλήρωση εξήντα επτά (67) κενών οργανικών θέσεων προσωπικού της
Περιφέρειας Ηπείρου, στο πλαίσιο του πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων για τα έτη 2022 –
2025, ως η αριθμ. πρωτ. 63439/4972/12-05-2021 εισηγητική έκθεση της Δ/νσης Διοίκησης της
Περιφέρειας Ηπείρου.
6. Την αριθμ. 9/23/29-06-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
εγκρίθηκαν οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού, ανά κατηγορία /κλάδο/ ειδικότητα, για την πλήρωση
εξήντα επτά κενών οργανικών θέσεων προσωπικού της Π.Η., στο πλαίσιο του πολυετούς
προγραμματισμού προσλήψεων για τα έτη 2022-2025, ως η αριθμ. πρωτ. 63439/4972/12-05-2021
εισηγητική έκθεση της Δ/νσης Διοίκησης της Π.Η.
7. Την εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3691/09-05-2022 έγγραφο, συνημμένο
με αριθμ. πρωτ. 1136/09-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2022.
Η Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας
υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 140 /2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ. Α΄ /27-12-2010)
όπως τροποποιήθηκαν με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του
ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
και την αριθμ. 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 8 του Ν. 4590/2019 (ΦΕΚ Α΄17) «Ενδυνάμωση Α.Σ.Ε.Π., ενίσχυση και
αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του αρ. 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄, 134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών,
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α’ 28) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού
και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις της παρ.20α του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012, σύμφωνα με τις οποίες, για την κίνηση
διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού τακτικού προσωπικού καθώς και των έμμισθων δικηγόρων και
νομικών συμβούλων στους φορείς της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει (όπου
εντάσσονται και οι ΟΤΑ και οι επιχειρήσεις αυτών) απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.
8. Την αρ. πρωτ. 178898/11588/10-11-2021 απόφαση Κατανομής θέσεων προσωπικού στις οργανικές
μονάδες της Περιφέρειας Ηπείρου ( ΑΔΑ: ΩΦ1Η7Λ9-4ΧΗ).
9. Τις διατάξεις του Π.Δ.50/2001 (ΦΕΚ 39/τ. Α’/05-03-2001) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε
θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
10. Την αρ 15/807/24-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΝ51Λ9-0ΒΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Ηπείρου αναφορικά με τον Προγραμματισμό Προσλήψεων 2022-2025
11. Το αριθμ, 9/29-06-2021 (6ΓΞΣ7Λ9-Ε2Ε) Πρακτικό του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Ηπείρου με την απόφαση έγκρισης της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τον Προγραμματισμό
Προσλήψεων 2022-2025.
12. Την υπ΄αριθμ 50/04-11-2021 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο Προγραμματισμός
Προσλήψεων Προσωπικού έτους 2022.
13. Το γεγονός ότι ει εγκεκριμένες θέσεις είναι κενές και δεσμευμένες στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα της
Περιφέρειας Ηπείρου.
14. Τις αρ. πρωτ. 56044/3673/13-04-2022, 1100/13-04-2022,56498/6350/13-04-2022 και 56206/2032/13-042022 βεβαιώσεις ύπαρξης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού, και των Δ/νσεων Διοικητικού-Οικονομικού
των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας, αντίστοιχα
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15. Την αρ. 214/2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Εισηγείται
Σε εφαρμογή της αριθμ. 214/2022 «Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους, στις Περιφέρειες καθώς
και στα Νομικά Πρόσωπα της τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού
προσλήψεων για το έτος 2022.» του Υπουργείου Εσωτερικών, και σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4622/2019,
όπου ορίζεται ότι, οι προσλήψεις προσωπικού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης διενεργούνται βάσει ετήσιου
προγραμματισμού, προβλέπεται δε σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 176 και 244 του Ν. 3852 / 2010 (
ΦΕΚ 87 / Α΄ / 2010 ), όπως ισχύουν, ότι για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού / πλήρωση
των κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στις Περιφέρειες αποφασίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο
μετά από Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. σας γνωρίζουμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες, ότι
αιτούμαστε την κάλυψη δέκα (10 εγκεκριμένων κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού στην
Περιφέρεια Ηπείρου, ως ακολούθως: …. (ΠΙΝΑΚΑΣ) Οι παραπάνω προς κάλυψη θέσεις έχουν αναρτηθεί στο
Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου και έχουν συνταχθεί τα αντίστοιχα ειδικά περιγράμματα
θέσεων εργασίας. ….».
8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, τόνισε την
ανάγκη, να ενισχυθεί το προσωπικό της Περιφέρειας, με την κάλυψη των κενών που δημιουργούνται
από τις συνεχόμενες συνταξιοδοτήσεις (τουλάχιστον μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση) και
αναφέρθηκε στην τοποθέτηση της παράταξης στη σχετική αριθμ. 9/23/29-06-2021 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου, ως εξής: «Η παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», τόνισε την ανάγκη, πέρα
από το συγκεκριμένο αίτημα για την έγκριση προσλήψεων, να γίνει ένας ευρύτερος προγραμματισμός
αναγκαίου προσωπικού και να αιτηθεί η Περιφέρεια το αναγκαίο προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργία
των Υπηρεσιών και όχι μόνο για να καλύψει τα κενά που δημιουργούνται από την συνταξιοδότηση του
υπάρχοντος προσωπικού. Επεσήμαναν ακόμη, ότι δεν μπορεί η Περιφέρεια να στηρίζεται στους
Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, για να φέρει εις πέρας το έργο της, όσο και αν αυτό αποτελεί στόχο της
Κυβέρνησης …».
Αποφασίζει ομόφωνα
Την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2022, για την
πλήρωση κενών οργανικών θέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, ανά κλάδο / ειδικότητα και αριθμό, σε
εφαρμογή της αριθμ. 214/2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ

ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1

6412148611 (ΑΡΤΑ)

1

3322833512 (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

2

3990100102 (ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ),
1179128685 (ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ)

1

9111668698 (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

1

2611771567 (ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ)

8910257184 (ΠΡΕΒΕΖΑ)
7331155195 (ΑΡΤΑ),
ΠΕ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΓΕΩΠΟΝΩΝ
3
5710105161 (ΑΡΤΑ),
1281089210 (ΠΡΕΒΕΖΑ)
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/778/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 συμπληρωματικής δαπάνης για τη μισθοδοσία τριών υπαλλήλων ΙΔΟΧ της
Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του υποέργου
«Υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και
Κοινωνικής Συνοχής» της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης
και Κοινωνικής Συνοχής Ηπείρου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5033060.
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου,
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4551/06-05-2022
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 185/11-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.),
στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. 1. Τις διατάξεις:
• Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
• Του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της 2011/85/ΕΕ οδηγίας)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει
• Του αριθμ. 140/10 Π.Δ. (ΦΕΚ 233/τα, Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
• Το 80/2016 Π.Δ. «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Την αρ. πρωτ. 68448/4847/05-06-2020 (ΑΔΑ:62Χ57Λ9-ΧΝ1) απόφαση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση του Υποέργου 1 της
Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής Ηπείρου» της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου»
3.Την αρ. πρωτ. 67049/2982/05-05-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας
Ηπείρου.
4. Την ανάγκη για την κάλυψη της δαπάνης για την παράταση της σύμβασης Ορισμένου Χρόνου για τη
μισθοδοσία τριών υπαλλήλων για την υλοποίηση του υποέργου « Υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού
Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής», λόγω αύξησης του μισθολογικού κόστους.
Παρακαλούμε για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης για τη μισθοδοσία
των παρακάτω αναφερομένων , ήτοι :
1) την κα. Λάμπρου Μαρίνα του Δημητρίου, με ειδικότητα ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός,
2) την κα. Ζώτου Βασιλίκα του Χρήστου, με ειδικότητα ΠΕ Οικονομικών Επιστημών και
3) την κα. Φουσέκη Σωτηρία του Στεφάνου, με ειδικότητα ΠΕ Πληροφορικής,
υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΟΧ, καθώς το υποέργο «Υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου
Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033060 επεκτείνεται έως τουλάχιστον
την 31/03/2023. Πρόκειται για πολυετή δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε.
Ιωαννίνων ΚΑΕ 9459,01,008,01 οικ. έτους 2022, και οικ. έτους 2023. Ο προϋπολογισμός του Υποέργου για
το διάστημα 1/6/2022 έως 31/3/2023 αναλύεται ως εξής.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
32.500,00 Ευρώ
ΑΠΟ 1/6/2022 έως 31/12/2022
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
16.000,00 Ευρώ
ΑΠΟ 1/1/2023 έως 31/3/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
48.500,00 Ευρώ
ΑΠΟ 1/6/2022 έως 31/3/2023
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Επιπλέον σας κάνουμε γνωστό ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την τροποποίηση της ΑΥΙΜ και την
αύξηση του προϋπολογισμού του υποέργου 1 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» δεδομένου
ότι η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 λήγει στις 30/9/2023. ...».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 48.500,00 και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης,
σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.01.008.01 του
προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022 καθώς και τη δέσμευση των πιστώσεων
του οικ. έτους 2023 (πολυετής δέσμευση υποχρέωσης), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.
80/2016, για την κάλυψη συμπληρωματικής δαπάνης, λόγω αύξησης του μισθολογικού κόστους
έως 31-03-2023, για την παράταση της σύμβασης Ορισμένου Χρόνου, των υπαλλήλων της
Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, Λάμπρου Μαρίνας του Δημητρίου,
Ζώτου Βασιλίκας του Χρήστου και Φουσέκη Σωτηρίας του Στεφάνου, για την υλοποίηση του
υποέργου «Υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και
Κοινωνικής Συνοχής» της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και
Κοινωνικής Συνοχής Ηπείρου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5033060 ως εξής:
Προϋπολογισθέν μισθολογικό κόστος
από 1/6/2022 έως 31/12/2022

32.500,00 €

Προϋπολογισθέν μισθολογικό κόστος
από 1/1/2023 έως 31/3/2023

16.000,00 €

Συνολικό Προϋπολογισθέν μισθολογικό κόστος
από 1/6/2022 έως 31/3/2023

48.500,00 €

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/779/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων που
υπηρετούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, σε παιδικές κατασκηνώσεις.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87)..
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
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ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 5/12/1103-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4553/05-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1104/05-052022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία επισυνάπτεται ο σχετικός πίνακας και η
Υπηρεσία εισηγείται τα εξής:
«… Με την αριθμ. 6/17/18-04-2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίνεται το πρόγραμμα για την
συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, σε παιδικές
κατασκηνώσεις, για το έτος 2022 και για χρονικό διάστημα παραμονής κάθε τέκνου έως και δύο (2) εβδομάδες
καθώς και την κάλυψη των σχετικών δαπανών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται
σε αυτή.
Από την ως άνω απόφαση προκύπτει ότι για την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων προτίθενται να
συμμετάσχουν 46 τέκνα υπαλλήλων και το μέγιστο κόστος που θα προκληθεί από το σύνολο των εν δυνάμει
τέκνων και του ημερήσιου τροφείου, ανέρχεται ως ο κατωτέρω πίνακας:
ΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΡΟΦΕΙΟ
ΑΝΑ ΤΕΚΝΟ
ΤΕΚΝΩΝ
ΚΟΣΤΟΥΣ
ΗΜΕΡΩΝ
14
30,00€
420,00€
46
19.320,00€
Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω εισηγούμαστε: την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού 18.600,00€
(για το υπόλοιπο ποσό των 720,00€ θα γίνει εκ νέου ενέργεια μετά την τροποποίηση του προϋπολογισμού),
για το έτος 2022, τα οποία θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου, Ε.Φ 072
ΚΑΕ 5297...».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης ποσού 18.600,00 € και τη διάθεση των απαιτούμενων
πιστώσεων, σε βάρος του Ε.Φ 072 ΚΑΕ 5297 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Ιωαννίνων, οικ. έτους 2022, για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής των τέκνων των υπαλλήλων που
υπηρετούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, σε παιδικές κατασκηνώσεις, για το έτος 2022 και για
χρονικό διάστημα παραμονής κάθε τέκνου έως και δύο (2) εβδομάδες, σύμφωνα με την αριθμ. 6/17/1804-2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.
Επισημαίνεται, ότι για την υπολειπόμενη δαπάνη ποσού 720,00€ θα γίνει συμπληρωματική έγκριση
αυτής, μετά την τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους
2022.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/781/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 37ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου /
Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση του ποδηλατικού αγώνα «2ος Γύρος Ιωαννίνων», που
θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 03-05/06/2022.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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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. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ.
3050/10-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1161/10-05-2022 στον φάκελο
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση του
ποδηλατικού αγώνα «2ος Γύρος Ιωαννίνων», που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 0305/06/2022.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Για την κάλυψη των δαπανών της συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη
διοργάνωση του ποδηλατικού αγώνα «2ος Γύρος Ιωαννίνων», που θα πραγματοποιηθεί το
διάστημα 03-05/06/2022, συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 4/12/19-04-2022
απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου,
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 2.480,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 0844, του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων έτους 2022, για
την κάλυψη των δαπανών εκτυπώσεων και διαφημιστικού υλικού, ηχητικής κάλυψης και
βιντεοσκόπησης της διοργάνωσης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3050/10-05-2022 σχετική
εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της
Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής:
«… ΣΧΕΤ:
1. Η αριθ. 4/12/19-4-2022 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου
2. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2022.
Οι Περιφέρειες σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις μπορούν να συμμετέχουν και να υλοποιούν αθλητικά
και πολιτιστικά προγράμματα. Στην έννοια δε της πολιτιστικής εκδήλωσης που προάγει τα πολιτιστικά και
πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων εμπίπτει κάθε πολιτιστικό δρώμενο που, έστω και αν δεν απευθύνεται
άμεσα στο σύνολο του τοπικού πληθυσμού, αφυπνίζει και ενισχύει την πολιτιστική και ιστορική συνείδηση και τα
πνευματικά ενδιαφέροντα της τοπικής κοινωνίας και έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας πολιτιστικής
κληρονομιάς για τις επερχόμενες γενιές.
Ο συντονισμός, η προώθηση, η χρηματοδότηση και η δραστηριοποίηση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου
εντάσσεται στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών και του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την
αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής μας.
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη για την κάλυψη της εκδήλωσης ως κάτωθι :
Ο ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Π.Α.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» σε συνεργασία με τον
σύλλογο πνευματική κίνηση «Η ΑΡΧΑΙΑ ΔΩΔΩΝΗ» την εφορία αρχαιοτήτων, το Δήμο Ιωαννιτών και την
εταιρεία διεξαγωγής Αγώνων “MY ADVENTURE” διοργανώνει για 2η συνεχόμενη χρονιά τον «2ο Γύρο
Ιωαννίνων». Πρόκειται για έναν ποδηλατικό αγώνα τριών ημερών από 3 έως και 5 Ιουνίου 2022.
Οι συμμετοχές αθλητών αναμένεται να ξεπεράσουν τις 500.
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Τα οφέλη για την Περιφέρει Ηπείρου από την συγκεκριμένη διοργάνωση είναι πολλαπλά:
➢ Αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για την προώθηση και προβολή των δυνατοτήτων της Περιφέρειάς μας σχετικά
με τη διοργάνωση αγώνων και την προώθηση του αθλητικού πνεύματος.
➢ Θα διανυκτερεύσει στην πόλη μεγάλος αριθμός ατόμων που θα έχουν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν στην
ευρύτερη περιοχή. Τονώνει οικονομικά την περιοχή με ταυτόχρονη τουριστική αναβάθμιση και προβολή της
Ηπείρου στους επισκέπτες και αθλητές .
➢ Μέσω των διαδρομών θα αναδειχθεί και θα προβληθεί το φυσικό τοπίο της περιοχής (Ανήλιο, Μέτσοβο,
Λίμνη, Αρχαία Δωδώνη κλπ)
➢ Θα προωθηθεί ο αθλητικός τουρισμός και θα ενισχυθεί η τοπική οικονομία
➢ Θα συνδράμει το έργο των τοπικών αθλητικών συλλόγων για να φιλοξενούν και να συμμετέχουν σε αθλητικές
διοργανώσεις
Σας κάνουμε επίσης γνωστό ότι ο εν λόγω Αθλητικός Σύλλογος είναι εγγεγραμμένος στο Περιφερειακό Μητρώο
Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων που τηρείται στην Υπηρεσία μας: (ΠΙΝΑΚΑΣ)
Το ποσόν αυτό θα βαρύνει τις Πιστώσεις από τον Ειδ. Φορέα 072, ΚΑΕ 0844 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου έτους 2022 ...».

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/782/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου
στην έκδοση βιβλίου 5ου Τόμου με τίτλο «Γεφυρογραφία της Πίνδου» του Σπύρου Μαντά.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ.
3058/11-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1196/11-05-2022 στον φάκελο
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκδοση βιβλίου 5ου Τόμου με τίτλο
«Γεφυρογραφία της Πίνδου» του Σπύρου Μαντά.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Για την κάλυψη των δαπανών της συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκδοση βιβλίου
5ου Τόμου με τίτλο «Γεφυρογραφία της Πίνδου» του Σπύρου Μαντά, συμμετοχή η οποία
εγκρίθηκε με την αριθμ. 4/12/19-04-2022 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων
Περιφέρειας Ηπείρου,
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 15.000,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 0844, του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων έτους 2022, για
την κάλυψη των δαπανών εκτύπωσης τριακοσίων (300) τεμαχίων του βιβλίου καθώς και
μουσικού παραρτήματος τριακοσίων (300) τεμαχίων με αντίστοιχα DVD, σύμφωνα με την αριθμ.
πρωτ. 3058/11-05-2022 σχετική εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω,
ως εξής:
«… ΣΧΕΤ:
Η αριθ. 4/12/19-4-2022 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου
Οι διατάξεις του άρθρου 186, παρ. Η, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
όπου αναφέρεται οτι μεταξύ των αρμοδιοτήτων των Περιφερειών που αφορούν στον τομέα Η΄ Παιδείας Πολιτισμού - Αθλητισμού περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: α) η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και
αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων (παρ. 11), β) η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων
και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας (παρ. 13), γ) η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών
εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους
(παρ. 15) και δ) η υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, δήμους, καθώς και με άλλους φορείς Δημοσίου ή
Ιδιωτικού Δικαίου (παρ. 19).
3. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2022.
Οι Περιφέρειες σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις μπορούν να συμμετέχουν και να υλοποιούν αθλητικά
και πολιτιστικά προγράμματα. Στην έννοια δε της πολιτιστικής εκδήλωσης που προάγει τα πολιτιστικά και
πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων εμπίπτει κάθε πολιτιστικό δρώμενο που, έστω και αν δεν απευθύνεται
άμεσα στο σύνολο του τοπικού πληθυσμού, αφυπνίζει και ενισχύει την πολιτιστική και ιστορική συνείδηση και τα
πνευματικά ενδιαφέροντα της τοπικής κοινωνίας και έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας πολιτιστικής
κληρονομιάς για τις επερχόμενες γενιές.
1.
2.
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Ο συντονισμός, η προώθηση, η χρηματοδότηση και η δραστηριοποίηση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου
εντάσσεται στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών και του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την
αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής μας.
Σας κάνουμε γνωστό ότι η Περιφέρεια Ηπείρου θα συμμετέχει στην έκδοση βιβλίου 5 ου Τόμου με τίτλο
«Γεφυρογραφία της Πίνδου» του Σπυρίδωνα Μαντά, 605 σελίδων.
Ο τόμος είναι αφιερωμένος στο γεφύρι της Άρτας και τον θρύλο του εντοιχισμού της γυναίκας του πρωτομάστορα.
Γίνεται αναφορά στον θρύλο, εστιάζοντας ειδικότερα στη Βαλκανική και στην Ελλάδα όπου ο μύθος έγινε τραγούδι.
Ο τόμος θα συνοδεύεται από μουσικό παράρτημα 200 σελίδων, καθώς και ένα DVD με 125 μελωδίες ελληνικών
και βαλκανικών τραγουδιών
Με τη συμμετοχή της στην έκδοση αυτή η Περιφέρεια Ηπείρου:
•
Αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για τη διάσωση, ανάδειξη και προβολή της μακρόχρονης παράδοσης, της
διάσωσης της δημοτικής μας μουσικής, των ηθών και των εθίμων και γενικότερα της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς.
•
Στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες πολιτιστικού περιεχομένου των μη κερδοσκοπικών συλλόγων της
περιοχής.
•
Αναβαθμίζει το γενικότερο πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων του νομού.
•
Συμβάλλει στην τουριστική προβολή της Ηπείρου.
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη για την κάλυψη της έκδοσης του βιβλίου ως κάτωθι:
(ΠΙΝΑΚΑΣ)
Το ποσόν αυτό θα βαρύνει τις Πιστώσεις από τον Ειδ. Φορέα 072, ΚΑΕ 0844 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου έτους 2022…..».

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/783/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 39ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου
στη διεξαγωγή εκπαιδευτικής εκδήλωσης – σεμιναρίου με τίτλο «Μιχάλης Αράπογλου:
Η κοινωνική συμβολή του στην Ήπειρο, το Επιστημονικό του έργο, το Συγγραφικό έργο
του, η Ανθρώπινη παρουσία του», στις 3-4-5 Ιουνίου 2022.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ.
3059/11-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1197/11-05-2022 στον φάκελο
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διεξαγωγή εκπαιδευτικής εκδήλωσης –
σεμιναρίου με τίτλο «Μιχάλης Αράπογλου: Η κοινωνική συμβολή του στην Ήπειρο, το
Επιστημονικό του έργο, το Συγγραφικό έργο του, η Ανθρώπινη παρουσία του», στις 3-4-5
Ιουνίου 2022.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Για την κάλυψη των δαπανών της συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διεξαγωγή
εκπαιδευτικής εκδήλωσης – σεμιναρίου με τίτλο «Μιχάλης Αράπογλου: Η κοινωνική συμβολή
του στην Ήπειρο, το Επιστημονικό του έργο, το Συγγραφικό έργο του, η Ανθρώπινη παρουσία
του», που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, στις 3-4-5 Ιουνίου 2022, συμμετοχή η οποία
εγκρίθηκε με την αριθμ. 4/12/19-04-2022 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων
Περιφέρειας Ηπείρου,
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 3.100,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 0844, του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων έτους 2022, για
την κάλυψη των κατωτέρω δαπανών, ήτοι:
•
•
•

Μετακινήσεις συνέδρων σε αρχαιολογικούς χώρους
Μπουφές στο χώρο της εκδήλωσης
Διαμονή συνέδρων (35 ατόμων για 2 διανυκτερεύσεις)

σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3050/10-05-2022 σχετική εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού &
Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας
παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής:
«… ΣΧΕΤ:
1.
2.

Η αριθ. 4/12/19-4-2022 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου
Οι διατάξεις του άρθρου 186, παρ. Η, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
όπου αναφέρεται οτι μεταξύ των αρμοδιοτήτων των Περιφερειών που αφορούν στον τομέα Η΄ Παιδείας Πολιτισμού - Αθλητισμού περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: α) η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και
αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων (παρ. 11), β) η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων
και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας (παρ. 13), γ) η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών
εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους
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(παρ. 15) και δ) η υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, δήμους, καθώς και με άλλους φορείς Δημοσίου ή
Ιδιωτικού Δικαίου (παρ. 19).
3. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2022.
Οι Περιφέρειες σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις μπορούν να συμμετέχουν και να υλοποιούν αθλητικά
και πολιτιστικά προγράμματα. Στην έννοια δε της πολιτιστικής εκδήλωσης που προάγει τα πολιτιστικά και
πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων εμπίπτει κάθε πολιτιστικό δρώμενο που, έστω και αν δεν απευθύνεται
άμεσα στο σύνολο του τοπικού πληθυσμού, αφυπνίζει και ενισχύει την πολιτιστική και ιστορική συνείδηση και τα
πνευματικά ενδιαφέροντα της τοπικής κοινωνίας και έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας πολιτιστικής
κληρονομιάς για τις επερχόμενες γενιές.
Ο συντονισμός, η προώθηση, η χρηματοδότηση και η δραστηριοποίηση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου
εντάσσεται στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών και του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την
αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής μας.
Σας κάνουμε γνωστό ότι η Περιφέρεια Ηπείρου θα συμμετέχει στη διοργάνωση Εκπαιδευτικής εκδήλωσης –
σεμιναρίου με τίτλο: «Μιχάλης Αράπογλου: Η κοινωνική συμβολή του στην Ήπειρο, το Επιστημονικό του έργο, το
Συγγραφικό έργο του, η Ανθρώπινη παρουσία του», στα Ιωάννινα και συγκεκριμένα στον χώρο του Αρχαιολογικού
μουσείου Ιωαννίνων, στην Αρχαία Δώδώνη και το Νησάκι Παμβώτιδας στις 3-4-5 Ιουνίου 2022.
Η εκδήλωση απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο.
Σκοπός η μετάδοση πληροφοριών και γνώσεων για το συγγραφικό έργο του κ. Αράπογλου το οποίο αναφέρεται
ενδεικτικά στις γνώσεις του για το περιβάλλον σε διεθνή και παγκόσμια θέματα, αλλά και σε τοπικά περιβαλλοντικά
ζητήματα.
Η διεξαγωγή της εκδήλωσης , θα δώσει την ευκαιρία στην πόλη των Ιωαννίνων και στην ευρύτερη περιοχή για
τουριστική προβολή και ανάδειξη του φυσικού κάλους και της Ηπειρώτικης παράδοσης .
Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό, κοινωνικό και οικονομικό γεγονός που θα προσφέρει σημαντικά οφέλη στην
περιοχή μας.
Με την συμμετοχή της στην παραπάνω εκδήλωση η Περιφέρεια Ηπείρου στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες
πολιτιστικού, και κοινωνικού χαρακτήρα.
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη για την κάλυψη της εκδήλωσης ως κάτωθι: (ΠΙΝΑΚΑΣ)
Το ποσόν αυτό θα βαρύνει τις Πιστώσεις από τον Ειδ. Φορέα 072, ΚΑΕ 0844 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου έτους 2022…..».

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/787/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 43ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Βελτίωση προσβάσεων και κοινόχρηστων κτηνοτροφικών υποδομών στα ευρύτερα όρια της
περιοχής Γεροπλάτανου (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6269/06-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1116/06-05-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη…..
7.Την υπ’ αριθ. 64877/4375 από 03-05-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και
τίτλο «Αντιμέτωπη εκτάκτων αναγκών και ιδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο:
«Βελτίωση προσβάσεων και κοινόχρηστων κτηνοτροφικών υποδομών στα ευρύτερα όρια της περιοχής
Γεροπλάτανου (παροχή υπηρεσιών)».
8.Την από 06-05-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες με χωματουργικά μηχανήματα
που θα πραγματοποιηθούν στην ευρύτερη περιοχή Γεροπλάτανου και έχουν σκοπό να αποκατασταθούν οι
προσβάσεις προς κτηνοτροφικές υποδομές καθώς και η βελτίωση και ο καθαρισμός χώρων συγκράτησης
νερών.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Βελτίωση προσβάσεων και
κοινόχρηστων κτηνοτροφικών υποδομών στα ευρύτερα όρια της περιοχής Γεροπλάτανου (παροχή
υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού:
24.800,00€ (με Φ.Π.Α.).…».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμέτωπη εκτάκτων αναγκών και ιδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση προσβάσεων και κοινόχρηστων κτηνοτροφικών
υποδομών στα ευρύτερα όρια της περιοχής Γεροπλάτανου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 06-052022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της
Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες, με χωματουργικά μηχανήματα,
στην ευρύτερη περιοχή του Γεροπλατάνου με σκοπό την αποκατάσταση των προσβάσεων προς
κτηνοτροφικές υποδομές, καθώς και την βελτίωση και τον καθαρισμό χώρων συγκράτησης νερών.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/788/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 44ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Αποκατάσταση πρόσβασης σε κοινόχρηστους χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας στα όρια του
Δ.Δ. Ανατολής (προμήθεια υλικών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6270/06-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1117/06-05-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη…..
7.Την υπ’ αριθ. 64885/4377 από 03-05-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και
τίτλο : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ιδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο:
«Αποκατάσταση πρόσβασης σε κοινόχρηστους χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας στα όρια του Δ.Δ.
Ανατολής (προμήθεια υλικών)».
8.Την από 06-05-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την προμήθεια αδρανών υλικών που
θα χρησιμοποιηθούν για την εξυγίανση, επίχωση και διάστρωση χώρων κοινόχρηστων στα όρια του Δ.Δ.
Ανατολής, καθώς και σε χωμάτινες οδούς πρόσβασης επαγγελματιών και παραγώγων στις ιδιοκτησίες τους,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα προσπέλασης αποθήκευσης υλικών αρμοδιότητας Περιφέρειας
Ηπείρου.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση πρόσβασης σε
κοινόχρηστους χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας στα όρια του Δ.Δ. Ανατολής (προμήθεια υλικών)», σε βάρος
των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με
Φ.Π.Α.) …».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμέτωπη εκτάκτων αναγκών και ιδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση πρόσβασης σε κοινόχρηστους χώρους
αρμοδιότητας Περιφέρειας στα όρια του Δ.Δ. Ανατολής (προμήθεια υλικών)», βάσει της από 06-05-2022
τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην προμήθεια αδρανών υλικών που θα
χρησιμοποιηθούν για την εξυγίανση, επίχωση και διάστρωση χώρων κοινόχρηστων στα όρια του Δ.Δ.
Ανατολής, καθώς και σε χωμάτινες οδούς πρόσβασης επαγγελματιών και παραγωγών στις ιδιοκτησίες
τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα προσπέλασης και αποθήκευσης υλικών
αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/789/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 45ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Προστασία κοίτης Λούρου στα όρια του Δ. Φιλιππιάδας (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
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ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6271/06-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1118/06-05-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη…..
7.Την υπ’ αριθ. 64884/4376 από 03-05-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020- 2022», Υποέργο:
«Προστασία κοίτης Λούρου στα όρια του Δ. Φιλιππιάδας (παροχή υπηρεσιών)».
8.Την από 06-05-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες, αποκατάστασης φθορών κατά
μήκος της κοίτης του Λούρου ποταμού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
ιδιοκτησίες και οι ιχθυοκαλλιεργητές. Θα γίνει καθαρισμός φερτών υλικών και προσχώσεων, καθώς επίσης και
προστασία των πρανών με αναχώματα και ογκόλιθους τη περιοχής.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Προστασία κοίτης Λούρου στα
όρια του Δ. Φιλιππιάδας (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμέτωπη εκτάκτων αναγκών και ιδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προστασία κοίτης Λούρου στα όρια του Δ. Φιλιππιάδας
(παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 06-05-2022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και
θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι
αφορά σε εργασίες, αποκατάστασης φθορών, κατά μήκος της κοίτης του Λούρου ποταμού, προκειμένου
να αντιμετωπιστούν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτησίες και οι ιχθυοκαλλιεργητές, με
καθαρισμό φερτών υλικών και προσχώσεων, καθώς επίσης και προστασία των πρανών με αναχώματα
και ογκόλιθους τη περιοχής.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/790/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 46ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Άμεση αντιπλημμυρική προστασία περιοχής Ασπροχωρίου (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
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ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6272/06-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1119/06-05-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη…..
7.Την υπ’ αριθ. 64888/4378 από 03-05-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση έκτακτων και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Άμεση
αντιπλημμυρική προστασία περιοχής Ασπροχωρίου (παροχή υπηρεσιών)».
8.Την από 06-05-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες, που θα πραγματοποιηθούν
κατά μήκος της κοίτης ποταμού και ρεμάτων στα όρια του Ασπροχωρίου. Σκοπός είναι η διευθέτηση της ροής
των νερών, η προστασία των πρανών και η υποστήριξη των βάθρων και τεχνικών έργων πλησίον της γέφυρας,
για την αποφυγή επιπλέον προβλημάτων.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Άμεση αντιπλημμυρική προστασία
περιοχής Ασπροχωρίου (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμέτωπη εκτάκτων αναγκών και ιδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιπλημμυρική προστασία περιοχής
Ασπροχωρίου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 06-05-2022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε,
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το
γεγονός ότι αφορά σε εργασίες, κατά μήκος της κοίτης ποταμού και ρεμάτων, στα όρια του Ασπροχωρίου,
με σκοπό την διευθέτηση της ροής των νερών, την προστασία των πρανών και την υποστήριξη των
βάθρων - τεχνικών έργων, πλησίον της γέφυρας, για την αποφυγή επιπρόσθετων προβλημάτων.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/793/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 49ο
Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 70717/636/11-05-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί
αποδοχής δωρεάς παροχής υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΙΚΕ».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
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ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. πρωτ. 70717/636/11-05-2022 (ΑΔΑ: ΩΥ3Π7Λ9-Π6Ο) απόφαση του Περιφερειάρχη
Ηπείρου (αντίγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1179/11-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.)
περί αποδοχής δωρεάς παροχής υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010
τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 70717/636/11-05-2022 (ΑΔΑ:
ΩΥ3Π7Λ9-Π6Ο) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί αποδοχής δωρεάς παροχής υπηρεσιών της
εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,
το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:
«……….

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Πύρρου 1 Διοικητήριο
452 21 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ.: 26510-26230
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
E-mail: periferiarxis@php.gov.gr

Ιωάννινα, 11 Μαΐου 2022
Αρ. πρωτ.: 70717/636

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 159
παρ. 1 και 2 «Αρμοδιότητες Περιφερειάρχη»,
2. Τις διατάξεις του π.δ. 140/27-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ
233/Α/2010), όπως ισχύει,
3. Την από 21.07.2017 Σύμβαση Σύμπραξης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου (Δημόσιος Φορέας
Σύμπραξης) και της εταιρείας με την επωνυμία «Αειφορική Ηπείρου Μονοπρόσωπη Ανώνυμη
Εταιρεία Ειδικού Σκοπού» (Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης) για το Έργο «Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου και ιδίως το άρθρο 23 αυτής,
4. Το από 05/05/2022 έγγραφο της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,
5. Την από 11/05/2022 πρόταση της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με έδρα τα Ιωάννινα, οδός Μάρκου Μπότσαρη αρ. 9, με
αριθμό ΓΕΜΗ 135447129000 για τη δωρεάν μεταφορά του υπολείμματος από τη ΜΕΑ στους
κατά τόπους ΧΥΤΥ για το χρονικό διάστημα από 11/05/2022 έως 16/05/2022,
6. Την άμεση ανάγκη για τη μεταφορά του υπολείμματος από τη ΜΕΑ στους κατά τόπους ΧΥΤΥ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
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Αποδεχόμαστε την από 11/05/2022 πρόταση της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με έδρα τα Ιωάννινα, οδός Μάρκου Μπότσαρη
αρ. 9, με αριθμό ΓΕΜΗ 135447129000 για τη δωρεάν μεταφορά του υπολείμματος από τη ΜΕΑ στους
κατά τόπους ΧΥΤΥ για το χρονικό διάστημα από 11/05/2022 έως 16/05/2022.
Η παρούσα απόφαση υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου για έγκριση
κατά την επόμενη συνεδρίασή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 εδ. β’ του άρθρου 159 ν.
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΩΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ (ΣΔΙΤ) ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Κοινοποίηση:
- ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
………»

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Η απόφαση αποδοχής δωρεάς
παροχής υπηρεσιών της εταιρείας "ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΙΚΕ" προς την περιφέρεια Ηπείρου «.. χωρίς κανένα απολύτως
αντάλλαγμα», για το χρονικό διάστημα 11/5 έως 16/5/2022, αν μη τι άλλο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια
ευχάριστη έκπληξη αλληλεγγύης των δυνάμεων της αγοράς προς το δημόσιο, σε δύσκολους καιρούς, αλλά επειδή
δεν έχουμε ανάλογα δείγματα – το αντίθετο συμβαίνει, υποθέτουμε με βεβαιότητα ότι η «πρόταση δωρεάς»
υποκρύπτει σκοπιμότητα την οποία θα συναντήσουμε στο μέλλον και μάλλον αφορά ανταγωνιστικά παιγνίδια των
εταιριών που εμπλέκονται στο έργο της μεταφοράς του υπολείμματος από την ΜΕΑ στους ΧΥΤΥ Ηπείρου, γι’ αυτό
διαφωνούμε με την αποδοχή αυτής της δωρεάς και με την σύναψη της σχετικής σύμβασης.».

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/794/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 του Πρακτικού 03/04-05-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για
τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών κάτω των ορίων
του Ν. 4412/2016 για την «Δικτύωση και προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής στα
Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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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. 36/2122/29-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης –
Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, η συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας
και η κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, του ανοικτού ηλεκτρονικού
δημόσιου διαγωνισμού, κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης
με αντικείμενο την «Δικτύωση και προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα
της Ηπείρου», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης η οποία
εντάχθηκε με κωδικό ΟΠΣ 5070532 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»
και στη ΣΑΕΠ 0181 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2021ΕΠ01810008. Επίσης εγκρίθηκε η
δαπάνη συνολικού ποσού € 150.000,00 με Φ.Π.Α. και η διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 0181 της Περιφέρειας Ηπείρου
με ΚΑ 2021ΕΠ01810008 και τίτλο «Δικτύωση και προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής στα
Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», για την υλοποίηση του ανωτέρω ομώνυμου έργου.
6. Την αριθμ. 6/417/10-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε
το Πρακτικό 01/04-03-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση εγγυητικών επιστολών
συμμετοχής) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, βάσει της
αριθμ. πρωτ. 9597/79/25-01-2022 και με Α/Α Συστήματος: 154433/2022 διακήρυξης, για τη
σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών κάτω των ορίων του Ν.
4412/2016 για την «Δικτύωση και προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα
της Ηπείρου», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποίο:
Α. Απορρίφθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», επειδή δεν προσκόμισε φυσικό φάκελο προσφοράς.
Β. Στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής και στην αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών γίνονται
αποδεκτές οι εμπροθέσμως υποβληθείσες προσφορές των κάτωθι οικονομικών φορέων,
των οποίων βεβαιώθηκε η εγκυρότητα και γνησιότητα των υποβληθέντων εγγυητικών
επιστολών συμμετοχής, ως εξής: 1) «COMITECH AE», 2) «NEXTCOM AE», 3) «WIN
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», 4) «AΦΟΙ ΤΖΕΝΑΛΗ ΟΕ ΛΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ», 5)
«ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», 6) «ΜΑTRIX DESIGN, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», 7) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ STRATIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΠΕ/PLUS EUROPE M.IKE» και 8) «ENCORE AE».
7. Την αριθμ. 9/604/07-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε
το Πρακτικό 02/05-04-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής,
τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του θέματος, σύμφωνα με το οποίο:
Α. Απορρίφθηκαν οι προσφορές των κάτωθι οικονομικών φορέων, κατά το στάδιο ελέγχου
των Τεχνικών Προσφορών: 1) «ΜΑTRIX DESIGN, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
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ΟΕ», 2) «WIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» 3) «AΦΟΙ ΤΖΕΝΑΛΗ ΟΕ ΛΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ» και 4) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ STRATIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ/PLUS
EUROPE M.IKE» και
Β) Αναδείχθηκαν προσωρινοί μειοδότες, ανά Τμήμα της αριθμ. πρωτ. αριθμ. πρωτ.
9597/79/25-01-2022 και με Α/Α Συστήματος: 154433/2022 διακήρυξης, οι οικονομικοί
φορείς: 1) Η εταιρεία με την επωνυμία «COMITECH AE», για το Τμήμα Α/ΔΡΑΣΕΙΣ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ της διακήρυξης, με ποσό προσφοράς € 77.252,00 με ΦΠΑ και 2) Η εταιρεία
με την επωνυμία «NEXTCOM AE», για το Τμήμα Β/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ της
διακήρυξης, με ποσό προσφοράς € 20.205,80 με ΦΠΑ.
8. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ.
679/11-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1193/11-05-2022 στον φάκελο
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει τα εξής:
«… Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το με αριθ.3 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών
κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής με αντικείμενο τη «Δικτύωση και προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία
Θέατρα της Ηπείρου», προϋπολογισμού δαπάνης €150.000,00 με ΦΠΑ (120.967,74 χωρίς ΦΠΑ-ΦΠΑ: €
29.032,26), του έργου της ΣΑΕΠ ΕΠ0181, με Κ.Α. 2021ΕΠ01810008 και παρακαλούμε για την έγκρισή του.
Το πρακτικό αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλλαν οι προσωρινοί ανάδοχοι
του διαγωνισμού στην Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου και επισύναψαν στο πεδίο «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» του συστήματος και συγκεκριμένα: …
Η αρμόδια επιτροπή εισηγείται την ανάδειξη ως οριστικού μειοδότη του Διαγωνισμού:
Α) για το Τμήμα Α/ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: την εταιρεία COMITECH AE με τιμή 77.252,00 ευρώ με ΦΠΑ
και
Β) για το Τμήμα Β/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: την εταιρεία NEXTCOM AE με τιμή 20.205,80 ευρώ με
ΦΠΑ. …».

9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το Πρακτικό 03/04-05-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, βάσει της
αριθμ. πρωτ. 9597/79/25-01-2022 και με Α/Α Συστήματος: 154433/2022 διακήρυξης, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της
τιμής, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών κάτω των ορίων
του Ν. 4412/2016 για την «Δικτύωση και προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία
Θέατρα της Ηπείρου», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης η οποία
εντάχθηκε με κωδικό ΟΠΣ 5070532 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» και
στη ΣΑΕΠ 0181 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2021ΕΠ01810008
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκόμισαν οι οικονομικοί
φορείς «COMITECH AE» και «NEXTCOM AE», οι οποίοι αναδείχθηκαν προσωρινοί μειοδότες
των Τμημάτων Α και Β αντίστοιχα, της διακήρυξης του διαγωνισμού, βάσει της αριθμ. 9/604/0704-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε την πληρότητα των υποβληθέντων
αρχικών και συμπληρωματικών δικαιολογητικών, ομόφωνα εισηγείται την ανάδειξη ως
οριστικών αναδόχων του Διαγωνισμού: Α) για το Τμήμα Α/ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: την εταιρεία
COMITECH AE με τιμή 77.252,00 ευρώ με ΦΠΑ και Β) για το Τμήμα Β/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: την εταιρεία NEXTCOM AE με τιμή 20.205,80 ευρώ με ΦΠΑ.
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για τα καύσιμα κίνησης

−

Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, βάσει της αριθμ. πρωτ.
9597/79/25-01-2022 και με Α/Α Συστήματος: 154433/2022 διακήρυξης, για την «Δικτύωση και
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προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», προϋπολογισμού €
150.000,00 με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης η οποία εντάχθηκε με κωδικό ΟΠΣ 5070532 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» και στη ΣΑΕΠ 0181 της Περιφέρειας Ηπείρου
με ΚΑ 2021ΕΠ01810008
στους κάτωθι οικονομικούς φορείς, ανά Τμήμα της διακήρυξης, των οποίων οι προσφορές
κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, και βεβαιώθηκε η εγκυρότητα και γνησιότητα των υποβληθέντων
εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, βάσει του Πρακτικού 01/04-03-2022 της Επιτροπής
Διενέργειας το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 6/417/10-03-2022 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς είναι πλήρη και σύμφωνα
με τους όρους της Διακήρυξης, οι οικονομικές τους προσφορές, κρίθηκαν αποδεκτές και είναι οι
πλέον συμφέρουσες από οικονομική άποψη, αποκλειστικά βάσει της τιμής, βάσει του Πρακτικού
02/05-04-2022 της Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 9/604/07-042022απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ενώ τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που
προσκόμισαν είναι πλήρη, βάσει του ως άνω Πρακτικού 03/04-05-2022 της Επιτροπής
Διενέργειας, ως εξής:
1)

Η εταιρεία με την επωνυμία «COMITECH AE», για το Τμήμα Α/ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ της
διακήρυξης, με ποσό προσφοράς € 77.252,00 με ΦΠΑ και

2)

Η εταιρεία με την επωνυμία «NEXTCOM AE», για το Τμήμα Β/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
της διακήρυξης, με ποσό προσφοράς € 20.205,80 με ΦΠΑ.

−

Εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων με τις ανωτέρω μειοδότριες εταιρείες «COMITECH AE» και
«NEXTCOM AE», στο ποσό των € 77.252,00 με ΦΠΑ με την πρώτη, για την υλοποίηση των
υπηρεσιών του Τμήματος Α της διακήρυξης και στο ποσό των € 20.205,80 με ΦΠΑ, με την
δεύτερη, για την υλοποίηση των υπηρεσιών του Τμήματος Β της διακήρυξης, και τις
προκαλούμενες δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 0181 της Περιφέρειας
Ηπείρου με ΚΑ 2021ΕΠ01810008 και τίτλο «Δικτύωση και προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής
στα Αρχαία Θέατρα της 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. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 03

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων
γενικών υπηρεσιών κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, «Δικτύωση και
προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου»
Προϋπολογισμού 150.000,00 (με ΦΠΑ 24%), η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ.
πρωτ. 36/2122/29-12-2021 (ΑΔΑ: Ω31Σ7Λ9-Κ17, 22REQ009895309) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου αποτελούμενη από τους:
1. Βασιλική Ηγουμενίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Ποιοτικού
Φυτουγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.
Ιωαννίνων, του κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α΄ βαθμό, ως πρόεδρο,
2. Κωνσταντίνο Χριστοδούλου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού
Περιφερειακής Πολιτικής της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας
Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού με Α΄ βαθμό, ως μέλος,
3. Σοφία Φούκη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης
Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων, του
κλάδου Τ.Ε. Τεχνολόγων Γεωπόνων με Α΄ βαθμό, ως μέλος
συνεδρίασε στις 4-5-2022, ημέρα Τετάρτη ώρα 10:00 σε γραφείο της Περιφέρειας
Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 στα Ιωάννινα με παρόντα τρία τακτικά μέλη προκειμένου
να αξιολογήσει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης που υπέβαλλαν οι προσωρινοί
ανάδοχοι του διαγωνισμού στην Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου
και Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου και επισύναψαν στο πεδίο «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»
του συστήματος και συγκεκριμένα:
α/α

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης

3

COMITECH AE

61174/560/21-4-2022

Προσκομίστηκαν σύμφωνα με την διακήρυξη

7

NEXTCOM AE

61268/561/21-4-2022

Προσκομίστηκαν σύμφωνα με την διακήρυξη,
με την διαπίστωση ότι δεν προσκομίστηκε η
υπεύθυνη δήλωση του σημείου iii) της
υποπαραγράφου β της παραγράφου Β1 του
κεφαλαίου 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα της
διακήρυξης.

Η Επιτροπή, με έγγραφο της που κοινοποιήθηκε μέσω του πεδίου «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»
του ΕΣΗΔΗΣ στην Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού
την ίδια μέρα ζήτησε από τον προσωρινό ανάδοχο την προσκόμιση του
δικαιολογητικού.
Στις 6-5-2022, ημέρα Παρασκευή η εταιρεία NEXTCOM AE επισύναψε το εν λόγω
δικαιολογητικό σε μήνυμα της στο πεδίο «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ».
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Επιτροπή εισηγείται την ανάδειξη ως
οριστικούς αναδόχους του Διαγωνισμού:
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Α) για το Τμήμα Α/ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: την εταιρεία COMITECH AE με τιμή
77.252,00 ευρώ με ΦΠΑ και
Β) για το Τμήμα Β/ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: την εταιρεία NEXTCOM AE με τιμή
20.205,80 ευρώ με ΦΠΑ.
Σήμερα 9-5-2022, ημέρα Δευτέρα η Επιτροπή υπογράφει και υποβάλλει το παρόν
Πρακτικό στην Περιφέρεια Ηπείρου ώστε να προβεί στις νόμιμες διαδικασίες ως
Αναθέτουσα Αρχή, υπογεγραμμένο σε 3 αντίτυπα.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ηγουμενίδου Βασιλική

Χριστοδούλου Κων/νος

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/795/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 διάθεσης πίστωσης για τη διαφημιστική καταχώρηση της
Περιφέρειας Ηπείρου στο ένθετο «ΔΙΑΚΟΠΕΣ» (καλοκαιρινή έκδοση) της εφημερίδας
ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
-157-

ΑΔΑ: 6ΔΧΖ7Λ9-Ρ5Ψ

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 αριθμ. πρωτ.
499/12-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1189/11-05-2022 στον φάκελο
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη για τη διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στο ένθετο
ΔΙΑΚΟΠΕΣ (καλοκαιρινή έκδοση) της εφημερίδας ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. Η διαφήμιση θα περιλαμβάνει
δισέλιδη καταχώρηση. Η δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2.976,00 € 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: «Διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας
Ηπείρου στο ένθετο ΔΙΑΚΟΠΕΣ (καλοκαιρινή έκδοση) της εφημερίδας ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ έτους
2022»....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 2.976,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την δισέλιδη διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας
Ηπείρου, στην καλοκαιρινή έκδοση του ένθετου «ΔΙΑΚΟΠΕΣ» της εφημερίδας ΒΗΜΑ ΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/796/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 52ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας
Ηπείρου στην ομογενειακή εφημερίδα «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ» Νέας Υόρκης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 586/28-042022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1190/11-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην
οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Η Περιφέρεια Ηπείρου σκοπεύει να προβεί στην διαφήμιση του τουριστικού της προϊόντος στην ομογενειακή
εφημερίδα ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ Νέας Υόρκη. Η καταχώρηση θα γίνει στο αγγλόφωνο ένθετο TNH's Gateway
to Greece Special Issue 2022 το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 4-7-2022. Η διαφήμιση θα περιλαμβάνει:
• Ολοσέλιδη καταχώρηση με μακέτα (26.4 cm x 27 cm ύψος) της Περιφέρειας στο ένθετο «TNH’s Gateway
to Greece» της αγγλικής έκδοσης “The National Herald”.
• Προβολή του λογότυπου της περιφέρειας στην πρώτη σελίδα του αφιερώματος.
• Παρουσίαση: ταξιδιωτικά άρθρα στην αγγλική γλώσσα της Περιφέρειας.
• Παρουσίαση: συνέντευξη του Περιφερειάρχη.
• Ηλεκτρονική προβολή: Το αφιέρωμα θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα www.TheNationalHerald.com. Τα
κείμενα θα αναρτηθούν στην κατηγορία «Travel - Tourism». Ηλεκτρονική προβολή της Περιφέρειας στην
ιστοσελίδα www.thenationalherald.com με banner για χρονική διάρκεια δύο (2) μηνών ,σε διάσταση
300Χ300.
Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 6.200,00 €. Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη σχετική δαπάνη, η οποία θα
βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Διαφημιστική καταχώρηση
της Περιφέρειας Ηπείρου στην ομογενειακή εφημερίδα ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ έτους 2022» ...».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 6.200,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την
διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου, στο αγγλόφωνο ένθετο TNH's Gateway to Greece
Special Issue 2022 το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 4-7-2022 της ομογενειακής εφημερίδας ΕΘΝΙΚΟΣ
ΚΗΡΥΞ Νέας Υόρκης, η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής:
• Ολοσέλιδη καταχώρηση με μακέτα (26.4 cm x 27 cm ύψος) της Περιφέρειας στο ένθετο «TNH’s
Gateway to Greece» της αγγλικής έκδοσης “The National Herald”.
• Προβολή του λογότυπου της περιφέρειας στην πρώτη σελίδα του αφιερώματος.
• Παρουσίαση: ταξιδιωτικά άρθρα στην αγγλική γλώσσα της Περιφέρειας.
• Παρουσίαση: συνέντευξη του Περιφερειάρχη.
• Ηλεκτρονική προβολή: Το αφιέρωμα θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα www.TheNationalHerald.com.
Τα κείμενα θα αναρτηθούν στην κατηγορία «Travel - Tourism». Ηλεκτρονική προβολή της Περιφέρειας
στην ιστοσελίδα www.thenationalherald.com με banner για χρονική διάρκεια δύο (2) μηνών, σε
διάσταση 300Χ300.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/797/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη διαφημιστική καταχώρηση της
Περιφέρειας Ηπείρου στο περιοδικό «INCREDIBLE GREECE» της FRAPORT GREECE.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (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 εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ.
637/05-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1191/11-05-2022 στον φάκελο
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Η Περιφέρεια Ηπείρου σκοπεύει να προβεί στην διαφήμιση του τουριστικού της προϊόντος στο INCREDIBLE
GREECE επίσημο περιοδικό της FRAPORT GREECE, το οποίο κυκλοφορεί στα αεροπλάνα που εκτελούν
πτήσεις στα αεροδρόμια της FRAPORT σε όλη την Ελλάδα, δίνοντας τη δυνατότητα προβολής της Ηπείρου
σε ξένους και Έλληνες επιβάτες. Παράλληλα η δημοσίευση θα είναι προσβάσιμη για το κοινό και στο site
www.incredible-greece.gr για το διάστημα Ιουνίου-Δεκεμβρίου 2022.
Το κόστος για μια ολοσέλιδη καταχώρηση ανέρχεται στο ποσό των 6.200,00 €.
Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη σχετική δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας
Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στο περιοδικό
INCREDIBLE GREECE της FRAPORT GREECE έτους 2022»....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 6.200,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου,
στο INCREDIBLE GREECE, επίσημο περιοδικό της FRAPORT GREECE το οποίο κυκλοφορεί
στα αεροπλάνα που εκτελούν πτήσεις στα αεροδρόμια της FRAPORT σε όλη την Ελλάδα,
δίνοντας τη δυνατότητα προβολής της Ηπείρου σε ξένους και Έλληνες επιβάτες. Παράλληλα η
δημοσίευση θα είναι προσβάσιμη για το κοινό και στο site www.incredible-greece.gr για το
διάστημα Ιουνίου-Δεκεμβρίου 2022.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/798/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της
αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν
οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση διαδικτυακής ημερίδας της
Περιφέρειας Ηπείρου στην Κύπρο, με τίτλο «Ήπειρος: Ιδανικός προορισμός για Κύπριους
ταξιδιώτες».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν.
4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν.
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/2410-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
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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 Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης & Εμπορίου της Περιφέρειας
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 638/05-05-2022
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1192/11-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με
την οποία η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση
από την Περιφέρεια Ηπείρου, σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών
Εξωτερικού και το ταξιδιωτικό γραφείο της Κύπρου TOP KINISIS, διαδικτυακής ημερίδας στις
26-05-2022 στην Κύπρο, με τίτλο «Ήπειρος: Ιδανικός προορισμός για Κύπριους ταξιδιώτες».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Για την κάλυψη των δαπανών διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, σε συνεργασία με το
Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού και το ταξιδιωτικό γραφείο της Κύπρου TOP KINISIS,
διαδικτυακής ημερίδας στις 26-05-2022 στην Κύπρο, διάρκειας 90’ με τίτλο «Ήπειρος: Ιδανικός
προορισμός για Κύπριους ταξιδιώτες»,
εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 2.000,00 € με ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001,
και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 20202022», Υποέργο: «Διοργάνωση διαδικτυακής παρουσίασης της Περιφέρειας Ηπείρου στην Κύπρο
έτους 2022».
Στην ημερίδα θα παρουσιαστεί το τουριστικό προϊόν της Ηπείρου από τον αρμόδιο
Αντιπεριφερειάρχη κ. Στράτο Ιωάννου, ενώ ομιλητές θα είναι και ο Διευθυντής του ΕΟΤ Κύπρου,
εκπρόσωπος του Δήμου Ιωαννιτών και ο εκτελεστικός πρόεδρος του TOP KINISIS. Η ημερίδα τελεί
υπό την αιγίδα του ΕΟΤ και του Συλλόγου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου, θα χαιρετιστεί εκτός
των άλλων και από τον Έλληνα Υπουργό Τουρισμού και θα προβληθεί από τα social media του TOP
KINISIS (με 60.000 followers) και τον Alpha Κύπρου.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/799/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 55ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου
στην ψηφιακή πλατφόρμα «FOOD MARKET SHOW EXPO CENTER» για το 2ο εξάμηνο
του 2022.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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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.
680/11-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1194/11-05-2022 στον φάκελο
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην ψηφιακή πλατφόρμα «FOOD MARKET
SHOW EXPO CENTER» για το 2ο εξάμηνο του 2022.
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Για την κάλυψη των δαπανών της συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, για έξι (6) μήνες, στην
ψηφιακή πλατφόρμα «FOOD MARKET SHOW EXPO CENTER», η οποία είναι σχεδιασμένη και
προσαρμοσμένη ώστε να φιλοξενεί υβριδικές εκθέσεις και αποτελεί ένα ιδανικό διαδραστικό
περιβάλλον προώθησης προϊόντων, την οποία, με πρωτοβουλία της διοργανώτριας εταιρείας
επισκέπτονται εισαγωγείς τροφίμων και επιχειρηματίες του κλάδου και δίνεται η δυνατότητα
στους Ηπειρώτες παραγωγούς να διαφημίσουν, αλλά και να πουλήσουν τα προϊόντα τους,
εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 8.000,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»,
Υποέργο: «Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην ψηφιακή πλατφόρμα FOOD MARKET
SHOW EXPO CENTER για το 2ο εξάμηνο του 2022».
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/800/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 προμήθεια αναμνηστικών δώρων.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ.
681/11-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1195/11-05-2022 στον φάκελο
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων της Περιφέρειας Ηπείρου.
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 587,13 € 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: «Προμήθεια αναμνηστικών δώρων (μπουκαλάκια
με τσίπουρο) έτους 2022», για την κάλυψη των δαπανών της προμήθειας μικρών μπουκαλιών
με τσίπουρο, τα οποία θα διατεθούν σε εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσει η Περιφέρεια
Ηπείρου το προσεχές διάστημα, καθώς και για προσφορά σε δημοσιογράφους και τουριστικούς
πράκτορες που επισκέπτονται την Ήπειρο.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος

-168-

ΑΔΑ: 6ΔΧΖ7Λ9-Ρ5Ψ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/801/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 57ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Αποκατάσταση προσβάσεων και σύνδεση με επαρχιακό δίκτυο στα όρια των Μηλιωτάδων
(παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4368/06-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1121/06-05-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη…..
7.Την υπ’ αριθ. 64828/4368 από 03-05-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,
Υποέργο: «Αποκατάσταση προσβάσεων και σύνδεση με επαρχιακό δίκτυο στα όρια των Μηλιωτάδων (παροχή
υπηρεσιών)».
8.Την από 06-05-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες, αποκατάστασης χωμάτινης
κυρίως οδοποιίας που αποτελεί πρόσβαση προς καλλιέργειες και παραγωγικές μονάδες, στην ευρύτερη περιοχή
του Δ.Δ. Μηλιωτάδων. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης πρανών, άρση καταπτώσεων, καθώς
και διαμόρφωση όλου του καταστρώματος της οδού, όπου θα διαστρωθούν και θα συμπυκνωθούν υλικά της
περιοχής.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση προσβάσεων και
σύνδεση με επαρχιακό δίκτυο στα όρια των Μηλιωτάδων (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση προσβάσεων και σύνδεση με
επαρχιακό δίκτυο στα όρια των Μηλιωτάδων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 06-05-2022 τεχνικής
έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες αποκατάστασης χωμάτινης, κυρίως,
οδοποιίας, η οποία αποτελεί πρόσβαση προς καλλιέργειες και παραγωγικές μονάδες στην ευρύτερη
περιοχή του Δ.Δ. Μηλιωτάδων και συγκεκριμένα αποκατάσταση πρανών, άρση καταπτώσεων, καθώς
και διαμόρφωση όλου του καταστρώματος της οδού, με διάστρωση και συμπύκνωση υλικών της
περιοχής.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/802/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Αποκατάσταση φθορών και καθιζήσεων οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Μετσόβου
(προμήθεια υλικών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6265/06-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1122/06-05-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη…..
7.Την υπ’ αριθ. 64842/4371 από 03-05-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,
Υποέργο: «Αποκατάσταση φθορών και καθιζήσεων οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Μετσόβου
(προμήθεια υλικών)».
8.Την από 06-05-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την προμήθεια ασφαλτομίγματος και
αδρανών υλικών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα που υπάρχουν στο οδικό δίκτυο στα όρια του
Δήμου Μετσόβου. Θα γίνει αποκατάσταση των φθορών με υλικό οδοστρωσίας και κατασκευή νέου
ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας, ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κάθε φθοράς.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση φθορών και
καθιζήσεων οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Μετσόβου (προμήθεια υλικών)», σε βάρος των πιστώσεων
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση φθορών και καθιζήσεων οδικού
δικτύου στα όρια του Δήμου Μετσόβου (προμήθεια υλικών)», βάσει της από 06-05-2022 τεχνικής έκθεσης
όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων,
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην προμήθεια ασφαλτομίγματος και αδρανών υλικών,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα που υπάρχουν στο οδικό δίκτυο στα όρια του Δήμου
Μετσόβου, ήτοι αποκατάσταση των φθορών με υλικό οδοστρωσίας και κατασκευή νέου ασφαλτικού
τάπητα κυκλοφορίας, ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κάθε φθοράς.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/803/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 59ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Καθαρισμός πρανών οδικού δικτύου στα όρια του πρώην Δήμου Εγνατίας (παροχή
υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6266/06-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1123/06-05-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη…..
7.Την υπ’ αριθ. 64870/4373 από 03-05-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και
τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,
Υποέργο: «Καθαρισμός πρανών οδικού δικτύου στα όρια του πρώην Δήμου Εγνατίας (παροχή υπηρεσιών)».
8.Την από 06-05-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες, αποκατάστασης των πρανών,
τον καθαρισμό ερεισμάτων και των τάφρων απορροής των ομβρίων, καθώς και την βελτίωση της βατότητας
όλων των οδών που χρησιμοποιούν οι κάτοικοι της περιοχής και τέμνουν το κυρίως οδικό δίκτυο.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Καθαρισμός πρανών οδικού
δικτύου στα όρια του πρώην Δήμου Εγνατίας (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός πρανών οδικού δικτύου στα όρια του
πρώην Δήμου Εγνατίας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 06-05-2022 τεχνικής έκθεσης όπως
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας
υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες αποκατάστασης των πρανών, καθαρισμού ερεισμάτων και
τάφρων απορροής των ομβρίων, καθώς και εργασίες βελτίωσης της βατότητας όλων των οδών που
χρησιμοποιούν οι κάτοικοι της περιοχής και τέμνουν το κυρίως οδικό δίκτυο.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/804/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 60ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Ανακατασκευή οδοστρώματος εισόδου στα Δ.Δ. Τρίστενου (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
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ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6267/06-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1124/06-05-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη…..
7.Την υπ’ αριθ. 64874/4374 από 03-05-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και
τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,
Υποέργο: «Ανακατασκευή οδοστρώματος εισόδου στα Δ.Δ. Τρίστενου (παροχή υπηρεσιών)».
8.Την από 06-05-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες, για την πλήρη εξυγίανση του
οδοστρώματος σε τμημάτων του Επαρχιακού δικτύου που παρουσιάζει προβλήματα καθιζήσεων και
ερπυσμού. Θα γίνει αφαίρεση του παλιού υλικού, διάστρωση χονδρόκοκκου υλικού της περιοχής, για την
στράγγιση και εξυγίανση, καθώς και κατάλληλο λεπτόκοκκο για την ομαλή και ασφαλή βατότητα, προκειμένου
να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Ανακατασκευή οδοστρώματος
εισόδου στα Δ.Δ. Τρίστενου (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.)…».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή οδοστρώματος εισόδου στα Δ.Δ.
Τρίστενου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 06-05-2022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε,
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το
γεγονός ότι αφορά σε εργασίες για την πλήρη εξυγίανση του οδοστρώματος, σε τμήματα του επαρχιακού
δικτύου που παρουσιάζουν προβλήματα καθιζήσεων και ερπυσμού, με αφαίρεση του παλιού υλικού,
διάστρωση χονδρόκοκκου υλικού της περιοχής, για την στράγγιση και εξυγίανση, καθώς και κατάλληλο
λεπτόκοκκο για την ομαλή και ασφαλή βατότητα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/805/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 Π.Ε. Ιωαννίνων
«Εργασίες αποκατάστασης τεχνικού έργου διαχείρισης ομβρίων και καθαρισμός τάφρων στα
όρια του Δ.Δ. Κεφαλόβρυσου (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6449/10-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1164/10-05-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη…..
7.Την υπ’ αριθ. 66713/4484 από 05-05-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο:
«Εργασίες αποκατάστασης τεχνικού έργου διαχείρισης ομβρίων και καθαρισμός τάφρων στα όρια του Δ.Δ.
Κεφαλόβρυσου (παροχή υπηρεσιών)».
8.Την από 11-05-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες επέκτασης τεχνικού έργου
διαχείρισης των ομβρίων που βρίσκεται επί του Επαρχιακού δικτύου, καθώς επίσης και εργασίες καθαρισμού
και διαμόρφωσης των τάφρων και των ρεμάτων της περιοχής. Σκοπός είναι η εύρυθμη απορροή των ομβρίων
και η ασφαλής κίνηση των οχημάτων.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης τεχνικού
έργου διαχείρισης ομβρίων και καθαρισμός τάφρων στα όρια του Δ.Δ. Κεφαλόβρυσου (παροχή υπηρεσιών)»,
σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€
(με Φ.Π.Α.)…».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης τεχνικού έργου διαχείρισης
ομβρίων και καθαρισμός τάφρων στα όρια του Δ.Δ. Κεφαλόβρυσου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από
11-05-2022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες επέκτασης τεχνικού
έργου διαχείρισης των ομβρίων, το οποίο βρίσκεται επί του επαρχιακού δικτύου, καθώς επίσης και
εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης των τάφρων και των ρεμάτων της περιοχής με σκοπό την
εύρυθμη απορροή των ομβρίων και την ασφαλή κίνηση των οχημάτων.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/806/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 Π.Ε. Ιωαννίνων
«Προμήθεια ασφαλτομίγματος και αδρανών υλικών για την αποκατάσταση του επαρχιακού
δικτύου προς Κηπίνα».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6448/10-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1165/10-05-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη…..
7.Την υπ’ αριθ. 66712/4483 από 05-05-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001
και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού , επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου», Υποέργο: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος και αδρανών υλικών για την αποκατάσταση του
επαρχιακού δικτύου προς Κηπίνα».
8.Την από 11-05-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την προμήθεια ασφαλτομίγματος και
αδρανών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου στα όρια της Κηπίνας,
καθώς επίσης και για την δημιουργία χώρων στάθμευσης πλησίον της Επαρχιακής οδού , για την επίλυση του
προβλήματος.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος και
αδρανών υλικών για την αποκατάσταση του επαρχιακού δικτύου προς Κηπίνα», σε βάρος των πιστώσεων της
ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.)…».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»
για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος και αδρανών υλικών
για την αποκατάσταση του επαρχιακού δικτύου προς Κηπίνα», βάσει της από 11-05-2022 τεχνικής
έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην προμήθεια ασφαλτομίγματος και αδρανών
υλικών για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου στα όρια της Κηπίνας, καθώς επίσης και για την
δημιουργία χώρων στάθμευσης, πλησίον της επαρχιακής οδού, με σκοπό την επίλυση του προβλήματος.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/807/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-05-2022 ανοιχτής
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου με Α/Α 1
«Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού του Δικτύου του ΤΟΕΒ Ζώνης
Αράχθου» Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού € 2.197.000,00 με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης
με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022102874 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 20142020, η οποία απέβη άγονος, και επαναδημοπράτηση του έργου, χωρίς τροποποίηση
των όρων της διακήρυξης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
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Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87)..
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. πρωτ. 834/01-04-2021 (ΑΔΑ: Ψ8Ω37Λ9-ΕΤΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη
Ηπείρου, περί Ένταξης της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού του
δικτύου του ΤΟΕΒ ζώνης Αράχθου» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022102874, στη Δράση 4.3.1
«Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», του Υπομέτρου 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές
που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και
της δασοκομίας», του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, προϋπολογισμού € 2.197.000,00
με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου της ΣΑΕ 082/1 με Κ.Α.
2021ΣΕ08210009 και τίτλο «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων (Δράση 4.3.1), Περιφέρειας
Ηπείρου», συνολικού προϋπολογισμού € 13.338.301,09 με ΦΠΑ βάσει της αριθμ. πρωτ.
50670/05-05-2021 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.
6. Την αριθμ. 8/516/28-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:
Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση
την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου με Α/Α 1 «Έργα εκσυγχρονισμού και
εξοικονόμησης νερού του Δικτύου του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου» Π.Ε. Άρτας,
προϋπολογισμού 2.197.000,00 € με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ
0022102874 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1.
«Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων», σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕ 082/1 με
Κ.Α. 2021ΣΕ08210009 με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 517/18-03-2022
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ.
πρωτ. 3192/23-11-2021 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας και βάσει της αριθμ. πρωτ. 465/1103-2022 θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, για
τα σχέδια των τευχών της διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα
προκηρυχθεί το ως άνω Υποέργο και Εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.
Η προκαλούμενη δαπάνη για την εκτέλεση του ανωτέρω υποέργου με Α/Α 1 «Έργα
εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού του Δικτύου του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου» Π.Ε.
Άρτας, θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕ 082/1 με Κ.Α. 2021ΣΕ08210009 και
τίτλο «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων (Δράση 4.3.1), Περιφέρειας Ηπείρου» συνολικού
προϋπολογισμού € 13.338.301,09 με ΦΠΑ, βάσει της αριθμ. πρωτ. 50670/05-05-2021
απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.
Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του
Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων
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έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την κατασκευή του υποέργου με
Α/Α 1 «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού του Δικτύου του ΤΟΕΒ Ζώνης
Αράχθου» Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού € 2.197.000,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από
υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίστηκαν τα μέλη της
ανωτέρω Επιτροπής.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 799/03-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1087/04-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει
συνημμένα το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της δημοπρασίας που διενεργήθηκε
την 03-05-2022 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με
το οποίο στη διενεργηθείσα δημοπρασία δεν υποβλήθηκαν σφραγισμένες προσφορές λόγω
τεχνικού προβλήματος του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και εισηγείται την επαναδημοπράτηση του
έργου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

−

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 03-05-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-05-2022
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. 186329, για την
κατασκευή του υποέργου με Α/Α 1 «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού του
Δικτύου του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου» Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού € 2.197.000,00 με ΦΠΑ,
της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022102874 του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων», το
οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η διενεργηθείσα δημοπρασία απέβη άγονος, δεδομένου ότι
δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά λόγω τεχνικού προβλήματος του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
και

−

Εγκρίνει την επαναδημοπράτηση του έργου, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Π.Ε. Άρτας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της εγκεκριμένης με την αριθμ.
8/516/28-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διακήρυξης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΔ)

που έγινε με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν 4412/2016 και το σύστημα
προσφοράς του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του Ν 4412/2016 για την κατασκευή του έργου «ΕΡΓΑ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΖΩΝΗΣ ΑΡΑΧΘΟΥ».
Στην Άρτα σήμερα της 03.05.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221
του Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν 4782/2021, η οποία συγκροτήθηκε
με την αριθ. 8/516/28.03.2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην
ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο
διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που έλαβε τον υπ’αριθ. 186329 αριθμό συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος, και
3. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η
03η.05.2022, ημέρα Τρίτη.
Στον διαγωνισμό δεν υποβλήθηκαν σφραγισμένες προσφορές λόγω τεχνικού προβλήματος του
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Αφού πέρασε η ώρα λήξης επίδοσης προσφορών που αναφέρεται στη
διακήρυξη ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε λήξασα την παράδοση των προσφορών.
Η επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό.

Άρτα, 03.05.2022
Η Επιτροπή

1.

Ιωάννα Ζαρκάδα

2.

Μαρία Βασιλειάδη

3.

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/808/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση
επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2022», προϋπολογισμού € 200.000,00
με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
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τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την με α/α 1161 και αρ. πρωτ. 1128/15-04-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού
€ 200.000,00 με ΦΠΑ για την πληρωμή του έργου «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού
πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2022», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ
071.9781.01.019.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους
2022 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2022 η οποία καταχωρήθηκε
με α/α 1146 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 810/04-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1089/04-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ. 5/11/11.03.2022 (με ΑΔΑ: 6ΦΞ17Λ9-51Ε) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου έτους
2022 και από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της ΠΕ Άρτας, Έργων Χρηματοδοτούμενων από Έσοδα του
ΝΠΔΔ έτους 2022, εγκρίθηκε η διάθεση ποσού 200.000,00 € για το έργο του θέματος.
Από την ΔΤΕΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η μελέτη του παραπάνω έργου
προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 161.290,32 € και
συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 200.000,00 €.
Σας στέλνουμε τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική
Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου
«Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2022» και παρακαλούμε, λόγω
αρμοδιότητας, να προβείτε στην κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας, προκειμένου να
προχωρήσουμε στη δημοπράτησή του.
Για την Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του παραπάνω έργου, καθώς και για τυχόν επανάληψη αυτής, η
Υπηρεσία μας προτείνει τους παρακάτω υπάλληλους:
Τακτικά μέλη:
1. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,
3. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Μηχανικός Δομικών Έργων, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,
Αναπληρωματικά μέλη αυτών:
1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,
3. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,
και παρακαλούμε λόγω αρμοδιότητας να προβείτε στη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού
του παραπάνω έργου σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του
Ν 4782/2021…».

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
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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. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ
Άρτας για το έτος 2022», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάπτονται στην
ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 810/04-05-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ.
πρωτ. 731/04-05-2022 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας και
Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Άρτας.
Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ
071.9781.01.019.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους
2022, βάσει της με α/α 1161 και αρ. πρωτ. 1128/15-04-2022 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης,
η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1146 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας
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. Άρτας «Βελτίωση
– συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2022», προϋπολογισμού
200.000,00 € με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Άρτας, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ζαρκάδα Ιωάννα, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ, Πρόεδρος
2. Τσιρώνη Χρυσάνθη, Τοπογράφος Μηχανικός, ΠΕ
3. Βέλιου Αλεξάνδρα, Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Παπαβασιλείου Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ, αν. Πρόεδρος
2. Βασιλειάδη Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ
3. Τσιρώνης Ιωάννης, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/809/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – προστασία
πρανών στη θέση Ξηρόκαμπος της ε.ο.12», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
-188-

ΑΔΑ: 6ΔΧΖ7Λ9-Ρ5Ψ

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την με α/α 1007 και αρ. πρωτ. 894/24-03-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού €
100.000,00 με ΦΠΑ για την πληρωμή του έργου «Συντήρηση - προστασία πρανών στη θέση
Ξηρόκαμπος της ε.ο. 12», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.023.01 του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2022 έργων
χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2022, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 957
στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε.
Άρτας.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 806/04-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1090/04-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… Σας γνωρίζουμε ότι με την Αριθ. Πρωτ. 5/11/11.03.2022 (με ΑΔΑ: 6ΦΞ17Λ9-51Ε) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας
Ηπείρου έτους 2022 και από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της ΠΕ Άρτας, Έργων Χρηματοδοτούμενων
από Έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2022 εγκρίθηκε η διάθεση ποσού 100.000,00 € για το έργο του θέματος.
Από την ΔΤΕΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η μελέτη του παραπάνω έργου
προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 80.645,16 € και
συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 100.000,00 €.
Σας στέλνουμε τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική
Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου:
«Συντήρηση - προστασία πρανών στη θέση Ξηρόκαμπος της ε.ο. 12» και παρα-καλούμε, λόγω αρμοδιότητας,
να προβείτε στην κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν
3852/2010, προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοπράτησή του.
Για την Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του παραπάνω έργου, καθώς και για τυχόν επανάληψη αυτής, η
Υπηρεσία μας προτείνει τους παρακάτω υπάλληλους:
Τακτικά μέλη:
1. Χρήστο Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικό, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Πρόεδρο,
2. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Μηχανικό, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,
3. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Μηχανικό, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,
Αναπληρωματικά μέλη αυτών:
1. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Μηχανικό, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Πρόεδρο,
2. Ιωάννη Τσιρώνη, ΤΕ Μηχανικό, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,
3. Γεώργιο Δάφνο, ΤΕ Μηχανικό, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,
και παρακαλούμε λόγω αρμοδιότητας να προβείτε στη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού
του παραπάνω έργου σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του
Ν 4782/2021…».

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
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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. Άρτας «Συντήρηση - προστασία πρανών στη θέση Ξηρόκαμπος
της ε.ο. 12», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν
από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω
αριθμ. πρωτ. 806/04-05-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη
του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 588/20-04-2022
απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας και
Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Άρτας.
Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ
071.9781.01.023.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους
2022, βάσει της με α/α 1007 και αρ. πρωτ. 894/24-03-2022 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης,
η οποία καταχωρήθηκε με α/α 957 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας
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. Άρτας «Συντήρηση
- προστασία πρανών στη θέση Ξηρόκαμπος της ε.ο. 12», προϋπολογισμού 100.000,00 € με
ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίζει
τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Παπαβασιλείου Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ, Πρόεδρος
2. Βασιλειάδη Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ
3. Βέλιου Αλεξάνδρα, Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Τσιρώνη Χρυσάνθη, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ, αν. Πρόεδρος
2. Τσιρώνης Ιωάννης, Τοπογράφος Μηχανικός, ΤΕ
3. Δάφνος Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/810/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας και του Δήμου Νικ. Σκουφά, για την κατασκευή του
έργου «Βελτίωση τμημάτων στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου περιοχής Αγ.
Δημητρίου Πέτα Άρτας», προϋπολογισμού € 75.000,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων
για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
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τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον

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

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

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την

οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την με α/α 1175 και αρ. πρωτ. 1155/15-04-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού

€ 75.000,00 με ΦΠΑ για την πληρωμή του έργου «Βελτίωση τμημάτων στραγγιστικού –
αρδευτικού δικτύου περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα Άρτας», σε βάρος των πιστώσεων του
Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9776.01.002.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας
οικ. έτους 2022 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2022, η οποία
καταχωρήθηκε με α/α 1157 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα

(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 837/09-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1139/09-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… Σας γνωρίζουμε ότι στο πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτιας έργων χρηματοδοτούμενων από
έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2022 (σχετική και η με αριθμό πρωτ. 1155/15.04.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
(Α/Α 1175) της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Άρτας) έχει ενταχθεί το έργο «Βελτίωση τμημάτων
στραγγιστικού - αρδευτικού δικτύου περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα Άρτας» προϋπολογισμού 75.000,00 € με
ΦΠΑ.
Το αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή τεχνικών έργων του δικτύου άρδευσης και στράγγισης του
οικισμού Αγίου Δημητρίου Πέτα της ΠΕ Άρτας για την προστασία και βελτίωσή του:
• Επένδυση με οπλισμένο σκυρόδεμα, τμήματος υφιστάμενης στραγγιστικής τάφρου σε μήκος περίπου 60
μ στην περιοχή «Γιαλός».
• Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης αγροτικού δρόμου (παραπλεύρως στραγγιστικής τάφρου) μήκους
περίπου 100 μ στην περιοχή «Χελού».
• Επένδυση, με οπλισμένο σκυρόδεμα, τμήματος αρδευτικής διώρυγας μήκους περίπου 130 μ στην περιοχή
«Τζερμή Θεοτοκίου».
Προκειμένου να γίνει η εκτέλεση του έργου απαιτείται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και με την
παρούσα εισήγηση, σας υποβάλλουμε τους σχετικούς όρους της Προγραμματικής Σύμβασης.
Το αντικείμενο αυτής, η διάρκεια ισχύος της σύμβασης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των
συμβαλλομένων και οι λοιποί όροι περιγράφονται αναλυτικά στο σχέδιο που υποβάλλεται και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης.
Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για:
• Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα στην Π.Ε. Άρτας / Περιφέρειας Ηπείρου και
του Δήμου Νικ. Σκουφά για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση τμημάτων στραγγιστικού - αρδευτικού
δικτύου περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα Άρτας» προϋπολογισμού 75.000,00 € με ΦΠΑ.
• Την έγκριση των όρων της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό
επισυναπτόμενο κείμενο.
• Τον ορισμό δύο (2) μελών, από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης του έργου,
τον κ. Αριστοτέλη Μπακόλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών, Διευθυντή της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων ΠΕ Άρτας με αναπληρωματικό μέλος την κ. Μαρία Βασιλειάδη ΠΕ Πολιτικό Μηχ/κό και
τον κ. Στέφανο Πανή, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της
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Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Ιωάννη Τσιρώνη Τοπογράφο Μηχ/κό
ΤΕ.…».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Άρτας και του Δήμου Νικολάου Σκουφά για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση τμημάτων
στραγγιστικού - αρδευτικού δικτύου περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα Άρτας»,
προϋπολογισμού € 75.000,00 με ΦΠΑ και των όρων αυτής, σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. πρωτ. 837/09-05-2022 εισήγηση της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, Σχέδιο.
Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του ως άνω έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις
του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9776.01.002.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου// Π.Ε.
Άρτας οικ. έτους 2022, σύμφωνα με την με α/α 1175 και αρ. πρωτ. 1155/15-04-2022
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1157 στο βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.
Β. Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης,
ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας, τους κάτωθι υπαλλήλους: Α) τον
κ. Αριστοτέλη Μπακόλα, Ηλ/γο Μηχ/γο Μηχανικό ΠΕ, Δ/ντή Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας, με
αναπληρώτριά του την κ. Μαρία Βασιλειάδη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο Δ/νσης
Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας, και Β) τον κ. Στέφανο Πανή, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ,
Προϊστάμενο Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας, με
αναπληρωτή του τον κ. Ιωάννη Τσιρώνη, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, υπάλληλο Δ/νσης
Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/811/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση ροής
στραγγιστικού αύλακα εντός του οικισμού Λιμίνης», προϋπολογισμού € 104.000,00 με
ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
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τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την με α/α 1171 και αρ. πρωτ. 1151/15-04-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού
€ 104.000,00 με ΦΠΑ για την πληρωμή του έργου «Βελτίωση ροής στραγγιστικού αύλακα
εντός του οικισμού Λιμίνης», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9779.01.039.01
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2022 έργων
χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2022, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1153
στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε.
Άρτας.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 838/09-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1140/09-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… Σας γνωρίζουμε ότι με την με αριθμό 5/11/11.03.2022 (ΑΔΑ: 6ΦΞ17Λ9-51Ε) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου έτους
2022 και από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της ΠΕ Άρτας, Έργων Χρηματοδοτούμενων από Έσοδα του
ΝΠΔΔ έτους 2022, εγκρίθηκε η διάθεση ποσού 104.000,00 € για το έργο του θέματος.
Από την ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η μελέτη του παραπάνω έργου
προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 83.870,97 € και
συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 104.000,00 € και εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 737/28.04.2022 απόφαση του
Δ/ντή ΤΕ/ΠΕ Άρτας.
Σας στέλνουμε τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική
Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου
«Βελτίωση ροής στραγγιστικού αύλακα εντός του οικισμού Λιμίνης» και παρακαλούμε, λόγω αρμοδιότητας,
να προβείτε στην κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας, σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν
3852/2010, προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοπράτησή του.
Για την Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του παραπάνω έργου, καθώς και για τυχόν επανάληψη αυτής, η
Υπηρεσία μας προτείνει τους παρακάτω υπάλληλους:
Τακτικά μέλη:
1. Ιωάννα Ζαρκάδα, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Πρόεδρο,
2. Ιωάννη Τσιρώνη, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, μέλος,
3. Αλεξάνδρα Βέλιου, Μηχανικό Δομικών Έργων ΤΕ, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, μέλος
Αναπληρωματικά μέλη αυτών:
1. Χρήστο Παπαβασιλείου, Πολιτικό Μηχανικός ΠΕ, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Πρόεδρο,
2. Μαρία Βασιλειάδη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, μέλος,
3. Γεώργιο Δάφνο, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, μέλος
και παρακαλούμε λόγω αρμοδιότητας να προβείτε στη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού
του παραπάνω έργου, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του
Ν 4782/2021…».

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
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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. Άρτας «Βελτίωση ροής στραγγιστικού αύλακα εντός του οικισμού
Λιμίνης», προϋπολογισμού € 104.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από
την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ.
πρωτ. 838/09-05-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του
έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 737/28-04-2022
απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας και
Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Άρτας.
Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ
071.9779.01.039.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους
2022, βάσει της με α/α 1171 και αρ. πρωτ. 1151/15-04-2022 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης,
η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1153 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας
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. Άρτας «Βελτίωση
ροής στραγγιστικού αύλακα εντός του οικισμού Λιμίνης», προϋπολογισμού € 104.000,00 με
ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίζει
τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ζαρκάδα Ιωάννα, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ, Πρόεδρος
2. Τσιρώνης Ιωάννης, Τοπογράφος Μηχανικός, ΤΕ
3. Βέλιου Αλεξάνδρα, Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Παπαβασιλείου Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ, αν. Πρόεδρος
2. Βασιλειάδη Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ
3. Δάφνος Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/812/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας και του ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου, για την κατασκευή του
έργου «Επένδυση τμήματος της αρδευτικής διώρυγας Δ5 παρά της επαρχιακής οδού 9
(θέση Ανέζα)», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
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τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον

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

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

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την

οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την με α/α 1172 και αρ. πρωτ. 1152/15-04-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού

€ 100.000,00 με ΦΠΑ για την πληρωμή του έργου «Επένδυση τμήματος της αρδευτικής
διώρυγας Δ5 παρά της επαρχιακής οδού 9 (θέση Ανέζα)», σε βάρος των πιστώσεων του
Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9779.01.040.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας
οικ. έτους 2022 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2022, η οποία
καταχωρήθηκε με α/α 1154 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα

(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 840/09-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1141/09-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… Σας γνωρίζουμε ότι στο πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτιας έργων χρηματοδοτούμενων από
έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2022 (σχετική και η με αριθμό πρωτ. 1152/15.04.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
(Α/Α 1172) της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Άρτας) έχει ενταχθεί το έργο «Επένδυση τμήματος της
αρδευτικής διώρυγας Δ5 παρά της επαρχιακής οδού 9 (θέση Ανέζα) » προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ.
Το αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή τμήματος επενδεδυμένης ορθογωνικής αρδευτικής διώρυγας
Δ5 παρά της επαρχιακής οδού 9 (θέση Ανέζα) από οπλισμένο σκυρόδεμα, για την βελτίωση του δικτύου
άρδευσης και στράγγισης της περιοχής. Η αρδευτική διώρυγα Δ5 βρίσκεται παρά της επαρχιακής οδού (9) στην
Ανέζα, από τη συμβολή της με τη διώρυγα Δ3 στη διασταύρωση της επαρχιακή οδού (3) Άρτας – Κορωνησίας
προς Ανέζα.
Προκειμένου να γίνει η εκτέλεση του έργου απαιτείται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και με την
παρούσα εισήγηση, σας υποβάλλουμε τους σχετικούς όρους της Προγραμματικής Σύμβασης.
Το αντικείμενο αυτής, η διάρκεια ισχύος της σύμβασης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των
συμβαλλομένων και οι λοιποί όροι περιγράφονται αναλυτικά στο σχέδιο που υποβάλλεται και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης.
Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για:
• Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα στην Π.Ε. Άρτας / Περιφέρειας Ηπείρου και
του ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου για την υλοποίηση του έργου «Επένδυση τμήματος της αρδευτικής διώρυγας
Δ5 παρά της επαρχιακής οδού 9 (θέση Ανέζα)» προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ
• Την έγκριση των όρων της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό
επισυναπτόμενο κείμενο.
• Τον ορισμό δύο (2) μελών, από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας με τους αναπληρωτές τους, για την
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου,
τον Αριστοτέλη Μπακόλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών, Διευθυντή της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων ΠΕ Άρτας με αναπληρωτή του την Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Υπάλληλο της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας και τον Στέφανο Πανή, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Προϊστάμενο του
Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας με αναπληρωτή του τον Ιωάννη
Τσιρώνη, Τοπογράφων Μηχανικών ΤΕ, Υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ .…».
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
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Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε.
Άρτας και του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Ζώνης Λούρου, για την
εκτέλεση του έργου «Επένδυση τμήματος της αρδευτικής διώρυγας Δ5 παρά της
επαρχιακής οδού 9 (θέση Ανέζα)» προϋπολογισμού 100.000,00 με ΦΠΑ και των όρων
αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. πρωτ. 840/09-052022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, Σχέδιο.
Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του
Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9779.01.040.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας
οικ. έτους 2022, βάσει της με α/α 1172 και αρ. πρωτ. 1152/15-04-2022 απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1154 στο βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.
Β. Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης,
ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας, τους κάτωθι υπαλλήλους: Α) τον
κ. Αριστοτέλη Μπακόλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών, Δ/ντή Τεχνικών
Έργων ΠΕ Άρτας, με αναπληρώτριά του την κ. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Πολιτικών
Μηχανικών, υπάλληλο Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας, και Β) τον κ. Στέφανο Πανή, ΠΕ
Πολιτικών Μηχανικών, Προϊστάμενο Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/νσης Τεχνικών
Έργων ΠΕ Άρτας, με αναπληρωτή του τον κ. Ιωάννη Τσιρώνη, Τοπογράφων Μηχανικών
ΤΕ, υπάλληλο Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/813/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 69ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας και του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου, για την κατασκευή του
έργου «Συνδρομή στην κατασκευή τεχνικών έργων (επένδυση πρανών, διαβάσεις κλπ)
στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου Π.Ε. Άρτας για το έτος 2022», προϋπολογισμού €
128.000,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
της σύμβασης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την με α/α 1169 και αρ. πρωτ. 1149/15-04-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού
€ 128.000,00 με ΦΠΑ για την πληρωμή του έργου «Συνδρομή στην κατασκευή τεχνικών
έργων (επένδυση πρανών, διαβάσεις κλπ) στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου Π.Ε. Άρτας
για το έτος 2022», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9779.01.036.01 του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2022 έργων
χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2022, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1151
στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε.
Άρτας.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 841/09-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1142/09-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… Σας γνωρίζουμε ότι στο πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτιας έργων χρηματοδοτούμενων από
έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2022 (σχετική και η με αριθμό πρωτ. 1149/15.04.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
(Α/Α 1169) της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Άρτας) έχει ενταχθεί το έργο «Συνδρομή στην κατασκευή
τεχνικών έργων (επένδυση πρανών, διαβάσεις κλπ) στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου Π.Ε. Άρτας για το
έτος 2022» προϋπολογισμού 128.000,00 € με ΦΠΑ.
Το αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή τεχνικών έργων στην παρακάτω θέση του δικτύου άρδευσης
και στράγγισης της ΠΕ Άρτας για την προστασία και βελτίωσή του:
Επένδυση τμήματος υφιστάμενης αρδευτικής διώρυγας (Δ1092) στην περιοχή Καλαμιάς.
Επένδυση τμήματος διώρυγας (Δ2) στην περιοχή «Γεωργουσιών» Φιλοθέης.
Επένδυση τμήματος διώρυγας (Δ.28) στη θέση Λεύκες Φιλοθέης.
Επένδυση τμήματος διώρυγας του τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου, στη θέση «Στρωματάδες» Κωστακιών.
Προσθήκη καθ’ ύψος τμήματος τοιχίου της αρδευτικής διώρυγας Δ3, επί της επαρχιακής οδού Άρτας
Νεοχωρίου, στην περιοχή Ανθότοπου.
Προκειμένου να γίνει η εκτέλεση του έργου απαιτείται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και με την
παρούσα εισήγηση, σας υποβάλλουμε τους σχετικούς όρους της Προγραμματικής Σύμβασης.
Το αντικείμενο αυτής, η διάρκεια ισχύος της σύμβασης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των
συμβαλλομένων και οι λοιποί όροι περιγράφονται αναλυτικά στο σχέδιο που υποβάλλεται και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης.
Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για:
• Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα στην Π.Ε. Άρτας / Περιφέρειας Ηπείρου και
του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου για την υλοποίηση του έργου «Συνδρομή στην κατασκευή τεχνικών έργων
(επένδυση πρανών, διαβάσεις κλπ) στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου Π.Ε. Άρτας για το έτος 2022»
προϋπολογισμού 128.000,00 € με ΦΠΑ.
• Την έγκριση των όρων της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό
επισυναπτόμενο κείμενο.
• Τον ορισμό δύο (2) μελών, από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας με τους αναπληρωτές τους, για την
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Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου,
τον κ Αριστοτέλη Μπακόλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών, Διευθυντή της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων ΠΕ Άρτας με αναπληρωτή του την κ. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Υπάλληλο της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας και τον κ Στέφανο Πανή, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Προϊστάμενο του
Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας με αναπληρωτή του τον κ. Ιωάννη
Τσιρώνη, Τοπογράφων Μηχανικών ΤΕ, Υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ .…».

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε.
Άρτας και του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Ζώνης Αράχθου, για την
εκτέλεση του έργου «Συνδρομή στην κατασκευή τεχνικών έργων (επένδυση πρανών,
διαβάσεις κλπ) στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου Π.Ε. Άρτας για το έτος 2022»
προϋπολογισμού 128.000,00 με ΦΠΑ και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο
στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. πρωτ. 841/09-05-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Άρτας, Σχέδιο.
Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του
Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9779.01.036.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας
οικ. έτους 2022, βάσει της με α/α 1169 και αρ. πρωτ. 1149/15-04-2022 απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1151 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.
Β. Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης,
ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας, τους κάτωθι υπαλλήλους: Α) τον
κ. Αριστοτέλη Μπακόλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών, Δ/ντή Τεχνικών
Έργων ΠΕ Άρτας, με αναπληρώτριά του την κ. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Πολιτικών
Μηχανικών, υπάλληλο Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας, και Β) τον κ. Στέφανο Πανή, ΠΕ
Πολιτικών Μηχανικών, Προϊστάμενο Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/νσης Τεχνικών
Έργων ΠΕ Άρτας, με αναπληρωτή του τον κ. Ιωάννη Τσιρώνη, Τοπογράφων Μηχανικών
ΤΕ, υπάλληλο Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/814/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 70ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας
«Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση τμήματος αναχώματος ποταμού Αράχθου στο
Γλυκόρριζο Άρτας».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
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Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της
πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης μηχανημάτων μετά των
χειριστών τους κλπ.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε
με το αριθμ. πρωτ. 672/09-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1137/09-05-2022 στον φάκελο
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Με την με αριθμό πρωτ. 55395/3713/12.04.2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση
πίστωσης 25.000,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000001 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020 –
2022» (Υποέργο: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση τμήματος αναχώματος ποταμού Αράχθου
στο Γλυκόρριζο Άρτας»), για την εκτέλεση του έργου του θέματος και ορίστηκε ως Προϊσταμένη Αρχή του εν
λόγω έργου η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και Διευθύνουσα Υπηρεσία το
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της ως άνω Υπηρεσίας. Με την ανωτέρω πίστωση προβλέπεται η αποκατάσταση
τμήματος αναχώματος του ποταμού Αράχθου μήκους περίπου 80 μ. με χρήση χωματουργικών μηχανημάτων.
Εισηγούμαστε την έγκριση της δαπάνης ποσού 25.000,00 € με τον ΦΠΑ και την διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου για την υλοποίηση του ανωτέρω
υποέργου...».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 25.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης,
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 «Αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του
υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση τμήματος αναχώματος
ποταμού Αράχθου στο Γλυκόρριζο Άρτας», με τη χρήση χωματουργικών μηχανημάτων, προκειμένου να
γίνει αποκατάσταση τμήματος αναχώματος του ποταμού Αράχθου, μήκους περίπου 80 μ.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/815/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 71ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας
«Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό του φράγματος Καμπής από συσσωρευμένα
φερτά υλικά».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
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Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της
πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης μηχανημάτων μετά των
χειριστών τους κλπ.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε
με το αριθμ. πρωτ. 776/10-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1200/11-05-2022 στον φάκελο
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Με την με αριθμό πρωτ. 58220/3903/15-4-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης
5.000,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020–2022» (Υποέργο: «Μίσθωση
μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό του φράγματος Καμπής από συσσωρευμένα φερτά υλικά»), για την εκτέλεση του
έργου του θέματος και ορίστηκε ως Προϊσταμένη Αρχή του εν λόγω έργου η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής
Ενότητας Άρτας και Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της ως άνω Υπηρεσίας.
Με την ανωτέρω πίστωση προβλέπεται να γίνει καθαρισμός-άρση προσχώσεων της κοίτης και των πρανών του ποταμού
Λούρου στο φράγμα Καμπής. Αναλυτικότερα προβλέπεται ο καθαρισμός καλαμιών, υδροχαρούς βλάστησης, απομάκρυνση
προσχώσεων φερτών υλικών και η μεταφορά αυτών. Η ως άνω εκτέλεση του έργου θα γίνει με ιδιωτικής χρήσης
μηχανημάτων έργου (ερπυστριοφόρο εκσκαφέα ισχύος άνω των 126 ίππων και φορτηγό ανατρεπόμενο έως 26t), η
επιμέτρηση των εργασιών θα γίνει σε ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων. Οι εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν άμεσα σε
σύντομο χρονικό διάστημα λόγω ότι από τον ποταμό Λούρο εκτρέπονται νερά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες για το
πότισμα της περιοχής αλλά και για την προετοιμασία για την αντιπλημμυρική ιδιότητα του κατά τους χειμερινούς μήνες.
Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης 5.000,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου
για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου...».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 5.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 «Αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του
υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό του φράγματος Καμπής
από συσσωρευμένα φερτά υλικά», με τη χρήση μηχανημάτων έργου, ιδιωτικής χρήσης (ερπυστριοφόρο
εκσκαφέα ισχύος άνω των 126 ίππων και φορτηγό ανατρεπόμενο έως 26t) και με επιμέτρηση των
εργασιών, σε ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων, προκειμένου να γίνει καθαρισμός-άρση προσχώσεων
της κοίτης και των πρανών του ποταμού Λούρου στο φράγμα Καμπής και συγκεκριμένα καθαρισμός
καλαμιών, υδροχαρούς βλάστησης, απομάκρυνση προσχώσεων φερτών υλικών και μεταφορά αυτών,
εργασίες οι οποίες πρέπει να εκτελεσθούν άμεσα, σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι από τον
ποταμό Λούρο εκτρέπονται νερά, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, για το πότισμα της περιοχής, αλλά και
για την προετοιμασία για την αντιπλημμυρική ιδιότητά του, κατά τους χειμερινούς μήνες
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/816/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, από
09 έως 10-05-2022, προκειμένου να παρευρεθεί σε συναντήσεις στο Υπ. Υποδομών και
Μεταφορών, καθώς και στο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έγκριση των σχετικών
δαπανών.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
(ΦΕΚ 145/Α΄/2016), καθώς και του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και
εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με
θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων … του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)» του Αν.
Υπ. Οικονομικών.
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 5/12/1103-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 327/05-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1105/05-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής: «…Παρακαλούμε να εγκρίνετε την εκτός έδρας μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη της
Π.Ε. Άρτας κ. Β. Ψαθά στην Αθήνα, για να παραβρεθεί σε συναντήσεις, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας,
την Δευτέρα 9 Μαΐου και την Τρίτη 10 Μαΐου 2022, στο Υπ. Υποδομών και Μεταφορών καθώς και στο Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για έργα που αφορούν το Ν. Άρτας. (Ημερομηνία αναχώρησης 9/5/2022 και
επιστροφής 10/5/2022) Κόστος δαπάνης 80 € για ημερήσια αποζημίωση και 96 € για έξοδα διανυκτέρευσης.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0716)…».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο θέμα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή, στην πρώτη
συνεδρίασή της, μετά τη λήψη της σχετικής αριθμ. πρωτ. 327/05-05-2022 εισήγησης του Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, δεδομένου ότι η προηγούμενη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις
03-05-2022.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, από 09
έως 10-05-2022, η οποία ήταν επιβεβλημένη, προκειμένου να παρευρεθεί σε συναντήσεις στο Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και στο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εγκρίνει τη δαπάνη
ποσού € 80,00 για την κάλυψη των εξόδων ημερήσιας αποζημίωσης και ποσού € 96,00 για έξοδα
διανυκτέρευσης, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 072 &
ΚΑΕ 0716 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2022.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/818/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 74ο
Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης
κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας για το έτος 2022.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
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ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 7/449/18-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η
δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 35.000,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του έργου
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών
δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του υποέργου «Καταπολέμηση
κουνουπιών για την περιοχή της Π.Ε. Άρτας για το έτος 2022», με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1273/11-05-2022 έγγραφο, συνημμένο
με αρ. πρωτ. 1199/11-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. Με την αριθμ. 7/449/18-03-2022 (ΑΔΑ:Ω8ΡΝ7Λ9-ΝΛΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η δαπάνη η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού τριάντα πέντε
χιλιάδων ευρώ (35.000,00€) με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000001 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022».
(Υποέργο: Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή της Π.Ε. Άρτας για το έτος 2022), με τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ακολούθως η Π.Ε. Άρτας εξέδωσε την αριθ. οικ.1061/11-04-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς
κάθε ενδιαφερόμενο για την υποβολή προσφορών στο πλαίσιο της οποίας υποβλήθηκαν τέσσερις (4) κλειστές
προσφορές από τις κατωτέρω
ατομικές επιχειρήσεις/εταιρείες: 1) ΡΕΠΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, 2)
ΣΧΩΡΤΣΑΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΣΕΒΑΣΤΗ, 3) ΜΑΡΓΕΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με διακριτικό τίτλο
ASPEN PEST SOLUTIONS και 4) Δ.ΛΙΑΚΟΣ-Α.ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε με διακριτικό τίτλο ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ και αξιολόγησε αυτές. Απορρίφθηκαν οι προσφορές των ατομικών επιχειρήσεων ΡΕΠΑΝΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΣΧΩΡΤΣΑΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ- ΣΕΒΑΣΤΗ και ΜΑΡΓΕΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ λόγω
ελλείψεων στον φάκελο των δικαιολογητικών της τεχνικής προσφοράς.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την απευθείας ανάθεση του έργου καταπολέμησης κουνουπιών, στην
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας για το έτος 2022, στην εταιρεία: «Δ.ΛΙΑΚΟΣ-Α.ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε.» με
διακριτικό τίτλο ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ, Μ. Αλεξάνδρου 19, Τ.Κ.47100-Άρτα, ΤΗΛ:2681098070,
ΑΦΜ: 099388920 και ΔΟΥ: ΑΡΤΑΣ, έναντι του ποσού των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ευρώ
(34.300,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. …».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την ανάθεση της υλοποίησης του υποέργου «Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή της
Π.Ε. Άρτας για το έτος 2022», προϋπολογισμού δαπάνης 35.000,00 € με Φ.Π.Α. στην εταιρεία «Δ.
ΛΙΑΚΟΣ - Α. ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ (Μ. Αλεξάνδρου 19,
Τ.Κ.47100-Άρτα, Τηλ:2681098070, ΑΦΜ: 099388920 ΔΟΥ ΑΡΤΑΣ) και την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, στο ποσό των 34.300,00 € με Φ.Π.Α., βάσει της έγγραφης προσφοράς της, σε απάντηση της
αριθ. οικ.1061/11-04-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο, της Π.Ε.
Άρτας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου
2020-2022», σύμφωνα με την αριθμ. 7/449/18-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/819/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Καθαρισμός αντιπλημμυρικής τάφρου στον κάμπο της περιοχής του Αγίου Γεωργίου
(παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4875/26-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1093/05-05-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη…..
6. Την υπ’ αριθ. 50664/3420/5-4-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και
τίτλο : :«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο:
«Καθαρισμός αντιπλημμυρικής τάφρου στον κάμπο της περιοχής του Αγίου Γεωργίου (παροχή
υπηρεσιών)».Την από 26/4/2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από
την Υπηρεσία μας.
Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά
εργασίες με χωματουργικά
μηχανήματα, για τον καθαρισμό της αντιπλημμυρικής τάφρου στον κάμπο της περιοχής του Αγίου Γεωργίου.
Θα πρέπει άμεσα να γίνουν εργασίες άρσης προσχώσεων απομάκρυνσης των φερτών υλικών και των κλαδιών
που έχουν συσσωρευθεί στις τάφρους. Οι ανωτέρω εργασίες θα πρέπει να γίνουν άμεσα ώστε να μπορέσουν
να ποτίσουν την καλοκαιρινή περίοδο οι αγρότες
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου «Καθαρισμός αντιπλημμυρικής τάφρου στον κάμπο της
περιοχής του Αγίου Γεωργίου (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με
Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.)..…».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός αντιπλημμυρικής τάφρου στον κάμπο
της περιοχής του Αγίου Γεωργίου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 26-04-2022 τεχνικής έκθεσης
όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου,
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε άμεσες εργασίες, με χωματουργικά μηχανήματα, για τον
καθαρισμό της αντιπλημμυρικής τάφρου στον κάμπο της περιοχής του Αγίου Γεωργίου, ήτοι άρση
προσχώσεων, απομάκρυνση των φερτών υλικών και των κλαδιών που έχουν συσσωρευθεί στις τάφρους,
προκειμένου οι αγρότες να έχουν τη δυνατότητα ποτίσματος, κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής
περιόδου.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/820/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 76ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Καθαρισμός, μόρφωση και απομάκρυνση φερτών υλικών από την κοίτη του ποταμού
Λούρου από τη γέφυρα Ζήτα μέχρι την μεταλλική γέφυρα Κουκλεσίου (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4876/26-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1095/05-05-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη…..
Την υπ’ 50669/3422/5-4-2022, απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ του Περιφερειάρχη
Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο :
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρεια Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: :
«Καθαρισμός, μόρφωση και απομάκρυνση φερτών υλικών από την κοίτη του ποταμού Λούρου από τη γέφυρα
Ζήτα μέχρι την μεταλλική γέφυρα Κουκλεσίου (παροχή υπηρεσιών)».
Την από 18-04-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες με χωματουργικά μηχανήματα της
μόρφωσης και απομάκρυνσης των φερτών υλικών που έχουν συσσωρευθεί στον ποταμό Λούρου και
συγκεκριμένα από τη γέφυρα Ζήτα μέχρι την μεταλλική γέφυρα Κουκλεσίου από τα φερτά υλικά. Οι ανωτέρω
εργασίες θα πρέπει να γίνουν άμεσα ώστε να γίνετε σωστά η διευθέτηση της ροής των υδάτων στο ποτάμι.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του : «Καθαρισμός, μόρφωση και απομάκρυνση φερτών υλικών από
την κοίτη του ποταμού Λούρου από τη γέφυρα Ζήτα μέχρι την μεταλλική γέφυρα Κουκλεσίου (παροχή
υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001,
προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρεια Ηπείρου 2020-2022» για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός, μόρφωση και απομάκρυνση φερτών
υλικών από την κοίτη του ποταμού Λούρου από τη γέφυρα Ζήτα μέχρι την μεταλλική γέφυρα Κουκλεσίου
(παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 18-04-2022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και
θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός
ότι αφορά σε άμεσες εργασίες, με χωματουργικά μηχανήματα, μόρφωσης και απομάκρυνσης των φερτών
υλικών που έχουν συσσωρευθεί στον ποταμό Λούρο και συγκεκριμένα από τη γέφυρα Ζήτα μέχρι την
μεταλλική γέφυρα Κουκλεσίου, προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή διευθέτηση της ροής των υδάτων στο
ποτάμι.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/821/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 «Άμεση αποκατάσταση βατότητας σε επικίνδυνο σημείο του ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου
(παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
-215-

ΑΔΑ: 6ΔΧΖ7Λ9-Ρ5Ψ

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (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. 6532/05-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1110/06-05-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη…..
1. Ότι, με το πέρας του χειμώνα εκδηλώθηκε έντονη και επικίνδυνη καθίζηση στο οδόστρωμα της Ε.Ο.
Ιωαννίνων – Τρικάλων , λόγω των εγκλωβισμένων υδάτων σύμφωνα με εκτίμηση γεωλόγου που επισκέφθηκε
άμεσα την περιοχή. Απαιτείται άμεσα η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών για τον απεγκλωβισμό αυτών,
αλλά και εργασίες εξυγίανσης, ώστε τα νερά να απομακρύνονται σωστά και να αποτραπούν παρόμοια
φαινόμενα. Η αποκατάσταση στη βατότητα της οδού κρίνεται επιτακτική, προς αποφυγή ατυχημάτων.
2. Την με αριθμ. : 67550/4526/05-05-2022 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: «Άμεση αποκατάσταση βατότητας σε επικίνδυνο σημείο του ΕΟΔ Περιφέρειας
Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Άμεση αποκατάσταση βατότητας σε επικίνδυνο
σημείο του ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)» του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού 24.800,00 €....…».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας σε επικίνδυνο
σημείο του ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική
περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή κρίνεται
επιτακτική, για την πρόληψη ατυχημάτων, η αποκατάσταση της βατότητας στην Ε.Ο. Ιωαννίνων Τρικάλων, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος, με άμεση εκτέλεση χωματουργικών εργασιών για τον
απεγκλωβισμό των υδάτων, καθώς επίσης και εργασιών εξυγίανσης για την σωστή απομάκρυνση αυτών
και την αποφυγή παρόμοιων φαινομένων.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/822/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας & Άρτας – όρια Νομού Τρικάλων
έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
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ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6576/09-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1158/10-05-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη…..
1. Ότι η συντήρηση του πρασίνου επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Άρτας & Άρτας -όρια νομού Τρικάλων πρέπει να γίνει
για την εύρυθμη λειτουργία της Εθνικής Οδού δηλαδή την αποκατάσταση της ορατότητας των κινουμένων επί της Ε.Ο
αρμοδιότητας της Π.Η με την κοπή ή το κλάδεμα των δένδρων και θάμνων και το βοτάνισμα των ερεισμάτων προκειμένου
να μείνουν ελεύθερα ζιζανίων, τα στηθαία ασφαλείας, οι οριοδείκτες, οι πληροφοριακές πινακίδες, τα τεχνικά των οδών,
οι κόμβοι των Ε.Ο, οι επικίνδυνες στροφές και διασταυρώσεις των Ε.Ο, με τους επαρχιακούς, κοινοτικούς και αγροτικούς
δρόμους και παράλληλα να μειωθούν οι κίνδυνοι για πυρκαγιές τους καλοκαιρινούς μήνες εξ¨ αιτίας των ξηρών χόρτων
που υπάρχουν στα ερείσματα αυτών, και ειδικά αυτούς τους μήνες που θα αυξηθεί η κίνηση λόγω τουρισμού, αλλά και
για την προστασία από πυρκαγιές.
2. Την με αριθμ. : 66732/4488/5-5-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού
12.000,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου
στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» υποέργου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας
& Άρτας - όρια νομού Τρικάλων έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2019ΕΠ5300000 προϋπολογισμού: 18.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. ΙωαννίνωνΆρτας & Άρτας - όρια νομού Τρικάλων έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)» έργου : «Συντήρηση, συμπλήρωση και
αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» της ΣΑΕΠ Ηπείρου με Κ.Α.2019
ΕΠ53000000 προϋπολογισμού: 18.000,00 € (με Φ.Π.Α.) …».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 18.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000000 και τίτλο
«Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου
2019-2021» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο.
Ιωαννίνων – Άρτας & Άρτας – όρια Νομού Τρικάλων έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της
σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Ηπείρου, επειδή απαιτείται η συντήρηση του πρασίνου επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων – Άρτας και Άρτας
– όρια Νομού Τρικάλων για την εύρυθμη λειτουργία αυτής και συγκεκριμένα για την αποκατάσταση της
ορατότητας των κινούμενων επί της οδού, καθώς επίσης και η κοπή, το κλάδεμα των δένδρων και
θάμνων, το βοτάνισμα των ερεισμάτων προκειμένου αυτά, όπως και τα στηθαία ασφαλείας, οι οριοδείκτες,
οι πληροφοριακές πινακίδες, τα τεχνικά των οδών, οι κόμβοι των Ε.Ο., οι επικίνδυνες στροφές και
διασταυρώσεις των Ε.Ο. με τους επαρχιακούς, κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους, να μείνουν ελεύθερα
ζιζανίων και παράλληλα να μειωθούν οι κίνδυνοι πυρκαγιών, λόγω των ξηρών χόρτων που υπάρχουν
στα ερείσματα αυτών, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες που αναμένεται αύξηση της κίνησης λόγω
τουρισμού.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/823/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της
αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν
οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 79ο
Έγκριση του από 05-05-2022 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.
Θεσπρωτίας «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση των έργων οδικής
ασφάλειας στο Οδικό δίκτυο Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και
κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν.
4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν.
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/2410-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
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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. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ.
5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την αριθμ. 6/425/10-03-2022 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 υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση
των έργων οδικής ασφάλειας στο Οδικό δίκτυο Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 74.400,00
€ με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 02.03.071.9779.01.013.01. του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022, βάσει της με α/α
171 και αρ. πρωτ. 2086/264/11-01-2022 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία
καταχωρήθηκε με α/α 163 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού
- Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 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. 3965/09-03-2022
(ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας. Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο
221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ
Α’ 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την
υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 7773/09-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1145/09-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 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 «ΙΡΙΣ Ο.Ε.-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», με προσφορά
72.168,00 € με ΦΠΑ (ή 58.200,00 € χωρίς ΦΠΑ).
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 05-05-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης,
που διενεργήθηκε στις 20-04-2022 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. 6/425/10-03-2022 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την
ωρίμανση των έργων οδικής ασφάλειας στο Οδικό δίκτυο Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού
74.400,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 02.03.071.9779.01.013.01. του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής,
και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην
αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της
διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΙΡΙΣ Ο.Ε. –
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» β) «ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Αγρονόμος Τοπογράφος
Μηχανικός» και γ) «ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά
-220-

ΑΔΑ: 6ΔΧΖ7Λ9-Ρ5Ψ

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
«ΙΡΙΣ Ο.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 στον οικονομικό φορέα «ΙΡΙΣ Ο.Ε.-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», με προσφορά 72.168,00
€ με ΦΠΑ (58.200,00 € χωρίς ΦΠΑ).
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης

−

−

Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του
έργου «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση των έργων οδικής ασφάλειας στο Οδικό
δίκτυο Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του
ΕΦ/ΚΑΕ 02.03.071.9779.01.013.01. του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022, στον οικονομικό φορέα «ΙΡΙΣ Ο.Ε.-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», με
προσφορά 72.168,00 € με τον ΦΠΑ (58.200,00 € χωρίς ΦΠΑ) και
Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΙΡΙΣ Ο.Ε.ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στο ποσό των 72.168,00 € με ΦΠΑ, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις
πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 02.03.071.9779.01.013.01. του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου
/ Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022, βάσει της με α/α 171 και αρ. πρωτ. 2086/264/11-01-2022
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 163 στο βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 6/425/10-032022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα
έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ 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
οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο Π. Ε. Θεσπρωτίας»
Στην Ηγουμενίτσα την Τρίτη 20/04/2022 και ώρα 10πμ., στα Γραφεία της
Υπηρεσίας μας, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:
1. Άννα Δήμα, Πολιτικός Μηχανικός, Αν. Δ/ντής της Υπηρεσίας [αναπλ/κό μέλος]
2. Τσολίγκας Θεόδωρος, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος της Υπηρεσίας
3. Κολιούση Χριστίνα, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος της Υπηρεσίας
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την με αρ.
6/425/10.03.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ηπείρου, για την ανάθεση της ως άνω υπηρεσίας:
Αφού διαπιστώθηκε από το Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας η εμπρόθεσμη υποβολή
των Προσφορών, η Επιτροπή 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:
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α/
α

Επωνυμία προσφέροντα

1 ΙΡΙΣ Ο.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Αγρονόμος Τοπογράφος
2 Μηχανικός
3 ΜΕΤΡΟΝ Α. Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Συνολική
προσφορά
€
72.168,00
72.912,00
72.540,00

Όπως προκύπτει η καλύτερη προσφορά είναι η με αριθμό (1) της εταιρίας «ΙΡΙΣ
Ο.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», που προσφέρει το ποσό των 72.168,00€ με
Φ.Π.Α. και ορίζεται προσωρινός ανάδοχος.
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού κάλεσε με το Α. Π.
60249/6769/19.04.2022 έγγραφο τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει τα
επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο ΤΕΥΔ , διέκοψε την
συνεδρίαση.
*******
Στις 5/05/2022 η Επιτροπή Διαγωνισμού επανέρχεται σε συνεδρίαση για την
εξέταση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών που κατέθεσε με το Α.Π.
65183/7330/3.05.2022 έγγραφο η προσωρινή μειοδότης «ΙΡΙΣ Ο.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» .
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού προέβη σε έλεγχο των δικαιολογητικών,
προτείνει την ανάθεση της παραπάνω Υπηρεσίας στην «ΙΡΙΣ Ο.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», αντί του ποσού των Εβδομήντα δύο Χιλιάδων εκατόν εξήντα
οκτώ ευρώ [72.168,00€] με τον ΦΠΑ [ή 58.200,00€ χωρίς ΦΠΑ].
Ηγουμενίτσα,

5/05/2022

Άννα Δήμα, 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/824/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 80ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, για
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας -Εγνατία
Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 6988/10-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1162/10-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία
λαμβάνοντας υπόψη: α) το αριθμ. 246/24-03-2022 έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ Περ. ΙωαννίνωνΗγουμενίτσας β) την αριθμ. 55426/23-5-2018 Απόφαση ΥΠ. ΟΙΚ. & ΑΝ. γ) την αριθμ.
107036/3513/03-08-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, αναφέρει και εισηγείται τα
εξής: «…Σας αποστέλλουμε συνημμένα το ανωτέρω (α) σχετικό που αφορά την δαπάνη σύνδεσης με το
δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ, για την κατασκευή του έργου «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας -Εγνατία Οδός και Πρόσβαση
προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)», το οποίο με την (β) σχετική Απόφαση ΥΠ. ΟΙΚ. & ΑΝ.
έχει ενταχθεί στο Π. Δ. Ε. και για το οποίο έχει γίνει έγκριση διάθεσης πίστωσης με την ανωτέρω (γ) σχετική
Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες για την έγκριση διάθεσης
πίστωσης ποσού 9.292,55€, για την πληρωμή στην ΔΕΔΔΗΕ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου. ..».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 9.292,55 € με ΦΠΑ για την κάλυψη της δαπάνης
σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας
«Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας - Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος
Πόλης Ηγουμενίτσας)» και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων
του ομώνυμου έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ03000004.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/825/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 δαπάνης, διάθεση πιστώσεων και των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού
για την ανάδειξη εργολάβων δακοκτονίας, στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2022 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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 5/12/11-03-2022, 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. 7780/0905-2022 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 1160/10-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων
2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«... Έχοντας υπόψη : ….
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. 12931/360750/13-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για την έναρξη του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος
2022
12. Τις εγκεκριμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της ΠΕ Θεσπρωτίας, οικονομικού έτους 2022
13. Την από 23/02/2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Έγκριση εφαρμογής προγράμματος
Δακοκτονίας κατά το έτος 2022»
14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11694/22-02-2022 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, για κατανομή ποσού
ύψους έως 23.754.300,00 ευρώ σε Περιφέρειας της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους
2022, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας.
15. Την απαιτούμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη συνολικού ποσού 89.411,36 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, για την ανάδειξη εργολάβου διενέργειας δολωματικών από εδάφους ψεκασμών και
16. Την απαιτούμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη συνολικού ποσού 16.455,04 € 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 105.866,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την
ανάδειξη εργολάβου/ων στα πλαίσια υλοποίησης των έργων α) της παγιδοθεσίας των προστατευόμενων
ελαιοδέντρων (Τμήμα Α) και β) του από εδάφους δολωματικού ψεκασμού των ελαιόδεντρών (Τμήμα Β) 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 2022 (Φορέας 295 – ΚΑΕ 0879).
Την έγκριση υλοποίησης των υπηρεσιών παγιδοθεσίας των προστατευόμενων ελαιοδέντρων (Τμήμα Α) και
του δολωματικού ψεκασμού τους (Τμήμα Β), με την διαδικασία του Ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού συνολικού προϋπολογισμού 105.866,40 €, καθώς και των όρων της σχετικής
διακήρυξης. …».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
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Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού € 105.866,40 με ΦΠΑ, για την
ανάδειξη εργολάβου/ων στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων α) της παγιδοθεσίας των
προστατευόμενων ελαιοδέντρων (ποσό € 16.455,04) και β) του από εδάφους δολωματικού
ψεκασμού των ελαιόδεντρών (ποσό € 89.411,36) σε Δημοτικά και Τοπικά Διαμερίσματα,
εντός χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Θεσπρωτίας στο πλαίσιο του προγράμματος
συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2022, 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 ΕΦ 295 & ΚΑΕ 0879 προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου /
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022, και
Β. 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, ανοιχτού ηλεκτρονικού
μειοδοτικού διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού € 105.866,40 με ΦΠΑ, με έγγραφες
και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από
οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο,
για την ανάδειξη εργολάβου/ων για την υλοποίηση των υπηρεσιών ελέγχου των
δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες
(Τμήμα Α, προϋπολογισμού € 16.455,04 με ΦΠΑ) και τον από εδάφους δολωματικό
ψεκασμό των προστατευόμενων ελαιοδέντρων (Τμήμα Β, προϋπολογισμού € 89.411,36 με
ΦΠΑ), σε Δημοτικά και Τοπικά Διαμερίσματα εντός χωρικής αρμοδιότητας της ΠΕ
Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της
ελιάς για το έτος 2022 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. 7780/09-05-2022 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. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/826/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 82ο
Έγκριση 7ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2021-2022.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
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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) 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. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης Παιδείας & Απασχόλησης της Δ/νσης
Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ.
πρωτ. 7523/04-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1099/05-05-2022 στον φάκελο
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη: «… 5. Την αριθμ.
13/1841/19.07.2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΡΓ87Λ9-ΤΜΥ) με την οποία εγκρίθηκαν :
α) η πραγματοποίηση της δαπάνης και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού ποσό των 3.460.610,95 € (τριών
εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα εξακοσίων δέκα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών) συμπεριλαμβανομένων
δικαιωμάτων προαίρεσης και ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων των Ε.Φ. 191 & 192 ΚΑΕ 0821 του
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου-Π.Ε. Θεσπρωτίας . 6. Την με αρ. 3/2019 Διακήρυξη με α/α
Συστήματος 77449. 7. Τις αριθμ. 8/391/2-3-2018, 14/724/16-4-2018, 11/583/23-3-2018, 20/1101/1-6-2018,
33/2022/3-10-2018, 35/2223/23-10-2018, 27/2193/29-8-2019, 29/2368/3-10-2019, 32/2564/20-10-2019,
35/2803/2-12-2019, 36/2907/12-12-2019, 37/2965/23-12-2019, 2/139/20-1-2020, αποφάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής. 8. Την αρ. 7/423/13-03-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης. 9. Την με
αριθμ. 26/1814/16-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Έγκριση 1ης τροποποίησης και κατάργησης
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2020-2021.
10. Την με αριθμ. 31/2121/01-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Έγκριση 2ης τροποποίησης και
κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος
2020-2021. 11. Την με αριθμ. 4/251/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Έγκριση 3ης
τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για
το σχολικό έτος 2020-2021. 12. Την με αριθμ. 11/599/09-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Έγκριση 4ης τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2020-2021. 13. Την με αριθμ. 14/741/13-05-2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής
Έγκριση 5ης τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2020-2021. 14. Την με αριθμ. 21/1355/14-08-2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής επικαιροποίηση αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, περί
τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Θεσπρωτίας. 15. Την αριθμ.
21/1354/14-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και
παράτασης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που ήταν σε ισχύ στις 30-06-2020. 16. Την αριθμ.
24/1384/27-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και
παράτασης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που ήταν σε ισχύ στις 30-06-2021. 17. Την με
αριθμ. 30/1753/27-10-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Έγκριση 1ης τροποποίησης δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2021-2022. 18. Την με
αριθμ. 31/1813/09-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Έγκριση 2ης τροποποίησης δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2021-2022. 19. Την με
αριθμ. 32/1869/18-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Έγκριση 3ης τροποποίησης δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2021-2022. 20. Την
υπ’αριθµ. A/A 2036 /09.11.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, για τη δέσμευση πολυετούς πίστωσης στον
προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για τα έτη 2021 και 2022 µε α/α έγκρισης 2198,
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 34.982,77 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (σχετική
υπ’αριθµ.177879/22019/9.11.2021 Απόφαση πολυετούς έγκρισης του Αν. Προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών και Εσωτερικής Λειτουργίας). 21. Την µε αριθµ. πρωτ. οικ.
178462/22071/10.11.2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε 2η Διαπραγμάτευση, για την ανάθεση
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νέων δρομολογίων συνολικού προϋπολογισμού 34.982,77 ευρώ µε α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 142719. 12. Την απόφαση
33/1922/26.11.2021 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου µε την οποία εγκρίθηκε το από
18/11/2021 Πρακτικό της Επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών της 2ης Διαπραγμάτευσης,
κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματά της και κηρύχθηκαν άγονα τα δρομολόγια µε α/α 3,6,7 και 9 της
Πρόσκλησης, καθώς δεν υποβλήθηκαν προσφορές. 23. Τις ανάγκες μεταφοράς μαθητών σύμφωνα με τα
στοιχεία των μεταφερόμενων μαθητών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα νέων εγγραφών, μεταβολών,
μεταγραφών και προσθηκών και στάλθηκαν από τις σχολικές μονάδες στην Υπηρεσία μας, για το σχολικό έτος
2021-2022. 24. Την με αριθμ. 2/159/31-01-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Έγκριση 5ης
τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος
2021-2022.…», εισηγείται την τροποποίηση του δρομολογίου μεταφοράς των μαθητών

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας,
όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
μαθητών, για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με την σχετική (ανωτέρω υπό στ.6),
εισήγηση του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης
της Π.Ε. Θεσπρωτίας,
Εγκρίνει την τροποποίηση του δρομολογίου με α/α 5.73 της αριθμ. 32/1869/18-11-2021
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Ανθούσα Πάργας- Μαζαρακιά – Νέα Σελεύκεια (Ειδικό
Γυμνάσιο-Λύκειο)» αλλάζει και γίνεται Αγιά Πάργας-Ανθούσα Πάργας - Μαζαρακιά (Μουσικό
Γυμνάσιο) - Ηγουμενίτσα (ΠΕΠΑΛ) - Νέα Σελεύκεια (Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο)» με τον ίδιο
μεταφορέα «Μπούτας Γ. & Ν. ΟΕ» από 3/05/2022 και τιμή 99,89 €.
Η ως άνω προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε
Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2022 (Ε.Φ.191, ΚΑΕ 0821 για την Α/θμια Εκπαίδευση και Ε.Φ.192, ΚΑΕ
0821 για την Β/θμια Εκπαίδευση), σύμφωνα με τις Α/Α: 28 & αρ. πρωτ.: 722/81/03-01-2022
(ΑΔΑ: ΨΧ8B7Λ9-MOP), Α/Α: 37 & αρ. πρωτ.: 695/68/03-01-2022 (ΑΔΑ:ΨΨ5Π7Λ9-14Ψ), Α/Α:
40 & αρ. πρωτ.: 725/82/03-01-2022 (ΑΔΑ: 9ΛΟΔ7Λ9-9ΟΣ), Α/Α:42 & αρ. πρωτ.: 728/83/03-012022 (ΑΔΑ: 601Δ7Λ9-ΟΓΓ), Α/Α:43 & αρ. πρωτ.: 729/84/03-01-2022 (ΑΔΑ: 6ΞΞΑ7Λ9-ΣΜΕ) και
Α/Α:44 & αρ. πρωτ.:670/63/03-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΧ3Π7Λ9-Δ9Μ), αποφάσεις ανάληψης
υποχρέωσης, οι οποίες καταχωρήθηκαν στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της
Δ/νσης Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, με α/α: 37,39,40,42,43, και 44
αντίστοιχα.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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1
5.73

ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ (<5%)
ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ (>5%)
ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ (0-5%)
ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ (>5%)
ΑΠΛΗ Η' ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
% ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΝΘΟΥΣΑ
ΠΑΡΓΑΣΜΑΖΑΡΑΚΙΑΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΠΕΠΑΛ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑ
ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

7/423/1303-2021

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ & TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Α/Α

ΑΔΑ: 6ΔΧΖ7Λ9-Ρ5Ψ

3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22

Ισχύει
από :

ΤΑΧΙ
4,0
0,0
90,0
10,0
2,00
8%
99,89
ΜΠΟΥΤΑΣ
Γ. & Ν. ΟΕ
3/5/22
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/827/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 83ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες περιοχής Προδρομίου
Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4446/05-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1134/09-05-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη…..
1. Ότι, σαν αποτέλεσμα των δυσμενών καιρικών συνθηκών καθόλη τη διάρκεια του χειμώνα με τις έντονες
βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με την καθημερινή διέλευση βαρέων οχημάτων για την μεταφορά ζωοτροφών,
γάλακτος κλπ ήταν η οδός πρόσβασης προς κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής Προδρομίου του Ν.
Θεσπρωτίας να υποστεί φθορές (καθιζήσεις, ρηγματώσεις νεροφαγίες από την ανεξέλεγκτη απορροή των
όμβριων υδάτων) που καθιστούν τη διέλευση δυσχερή και πολλές φορές επικίνδυνη. Απαιτείται άμεσα η
αποκατάσταση της βατότητας , ώστε οι κτηνοτρόφοι κυρίως της περιοχής να μετακινούνται με ασφάλεια.
2. Την με αριθμ. : 46122/3163/29-03-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης
πίστωσης ποσού 37.200,00 € ( 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 : «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες περιοχής
Προδρομίου Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)»
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές
μονάδες περιοχής Προδρομίου Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών) » του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού 37.200,00 € …».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 37.200,00 € 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 «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς
παραγωγικές μονάδες περιοχής Προδρομίου Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής
μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή
απαιτείται η άμεση αποκατάσταση της βατότητας στην περιοχή Προδρομίου Θεσπρωτίας για την ασφαλή
μετακίνηση των κτηνοτρόφων της περιοχής, δεδομένου ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που
επικράτησαν κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, σε συνδυασμό με την καθημερινή διέλευση
βαρέων οχημάτων για την μεταφορά ζωοτροφών, γάλακτος κλπ, είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία
φθορών (καθιζήσεις, ρηγματώσεις, νεροφαγιές από την ανεξέλεγκτη απορροή των όμβριων υδάτων) στην
ως άνω περιοχή, καθιστώντας τη διέλευση δυσχερή και πολλές φορές επικίνδυνη.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/828/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το
παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 84ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας & Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Μαυροματίου
έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ
Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν.
4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’
3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(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
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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. 6574/09-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1156/10-05-2022 στον
φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη…..
1. Ότι η συντήρηση του πρασίνου επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας &Ε.Ο. Ηγουμενίτσας Μαυροματίου πρέπει να γίνει για την εύρυθμη λειτουργία της Εθνικής Οδού δηλαδή την αποκατάσταση της
ορατότητας των κινουμένων επί της Ε.Ο αρμοδιότητας της Π.Η με την κοπή ή το κλάδεμα των δένδρων και θάμνων
και το βοτάνισμα των ερεισμάτων προκειμένου να μείνουν ελεύθερα ζιζανίων, τα στηθαία ασφαλείας, οι
οριοδείκτες, οι πληροφοριακές πινακίδες, τα τεχνικά των οδών, οι κόμβοι των Ε.Ο, οι επικίνδυνες στροφές και
διασταυρώσεις των Ε.Ο, με τους επαρχιακούς, κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους και παράλληλα να μειωθούν οι
κίνδυνοι για πυρκαγιές τους καλοκαιρινούς μήνες εξ¨ αιτίας των ξηρών χόρτων που υπάρχουν στα ερείσματα αυτών,
και ειδικά αυτούς τους μήνες που θα αυξηθεί η κίνηση λόγω τουρισμού, αλλά και για την προστασία από πυρκαγιές.
2. Την με αριθμ. : 66734/4489/5-5-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού
18.000,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση
πρασίνου στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» υποέργου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο.
Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας &Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Μαυροματίου έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ5300000.προϋπολογισμού: 18.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας
& Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Μαυροματίου έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)» έργου : «Συντήρηση, συμπλήρωση και
αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» της ΣΑΕΠ Ηπείρου με
Κ.Α.2019 ΕΠ53000000 προϋπολογισμού: 18.000,00 € (με Φ.Π.Α.) .…».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 18.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση,
συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων –
Ηγουμενίτσας & Ηγουμενίτσας – Μαυροματίου έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης
(τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται η
συντήρηση του πρασίνου επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας και Ηγουμενίτσας Μαυροματίου για
την εύρυθμη λειτουργία αυτής και συγκεκριμένα για την αποκατάσταση της ορατότητας των κινούμενων επί της
οδού, καθώς επίσης και η κοπή, το κλάδεμα των δένδρων και θάμνων, το βοτάνισμα των ερεισμάτων
προκειμένου αυτά, όπως και τα στηθαία ασφαλείας, οι οριοδείκτες, οι πληροφοριακές πινακίδες, τα τεχνικά των
οδών, οι κόμβοι των Ε.Ο., οι επικίνδυνες στροφές και διασταυρώσεις των Ε.Ο. με τους επαρχιακούς,
κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους, να μείνουν ελεύθερα ζιζανίων και παράλληλα να μειωθούν οι κίνδυνοι
πυρκαγιών, λόγω των ξηρών χόρτων που υπάρχουν στα ερείσματα αυτών, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες
που αναμένεται αύξηση της κίνησης λόγω τουρισμού.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για
τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων
και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι πρόκειται για
επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/829/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της
αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν
οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 85ο
Έγκριση του Πρακτικού IV/23-03-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού
διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019/ ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 275.165,36 € με Φ.Π.Α.
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) και
κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν.
4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν.
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/2410-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

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

καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ.
2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του.
6. Την αριθμ. 8/411/09-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης και

διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» στην Π.Ε. Πρέβεζας.
7. Την αριθμ. 12/653/19-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η

διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε.
Πρέβεζας, και καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, άνω
των ορίων, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής, για την ανάδειξη αναδόχων για την υλοποίηση της Πράξης:
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018 – 2019 / ΚΣ ΠΕ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ» Υποέργο 1: “ΤΡΟΦΙΜΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ” και Υποέργο 2: “ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ) - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ” συνολικού προϋπολογισμού 275.165,36
€ με Φ.Π.Α., της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
2018 -2019" – ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029481, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020».
Η δαπάνη για τη διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021, στον ΕΦ/ΚΑΕ 02.04.071.9459.14.000.01
σύμφωνα με την αριθμ. 8/411/09-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την με α/α
931 και αριθμ. πρωτ.: οικ. 37876/1304/19-03-2021 (AΔΑ: ΡΤΓ47Λ9-0ΧΜ) απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης με α/α καταχώρησης 935 στο Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Π.Ε.
Πρέβεζας.
Επίσης συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα μέλη της τριμελούς Επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση της προμήθειας του
ως άνω διαγωνισμού.
8. Την αριθμ. 30/1758/27-10-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν

τα Πρακτικά 1ο/23-08-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και
τεχνικών προσφορών) και 2ο/18-10-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών
προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού
διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 58558/2171/05-05-2021 (Α/Α
Συστήματος: 108896) διακήρυξη, για την υλοποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018 – 2019 / ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» Υποέργο 1:
“ΤΡΟΦΙΜΑ” και Υποέργο 2: “ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ)” συνολικού
προϋπολογισμού 275.165,36 € με Φ.Π.Α. (237.525,48 € άνευ Φ.Π.Α.), με Κωδικό ΟΠΣ 5029481,
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του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020», σε βάρος των πιστώσεων
του ΕΦ/ΚΑΕ 02.04.071.9459.14.000.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου /
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σύμφωνα με τα οποία:
Α. Απορρίφθηκαν οι προσφορές των κάτωθι οικονομικών φορέων, κατά το στάδιο ελέγχου των
δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρονται στο Πρακτικό Ι/23-08-2021 της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού: Α)
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ με διακριτικό τίτλο KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.» για το
Τμήμα 4: Είδη ΒΥΣ, της διακήρυξης, Β) «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο "ΔΙΡΟ MADOUVALOS
BROSS S.A."» για το Τμήμα 1: Γραβιέρα της διακήρυξης και Γ) «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
για τα Τμήματα 1: Γραβιέρα και 3: Χυλοπίτες της διακήρυξης.
Β. Αναδείχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι, οι κάτωθι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς, δεδομένου
ότι καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης ως προς την πληρότητα των κατατεθέντων
Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών, κατέθεσαν δε τις οικονομικότερες
προσφορές, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια των τροφίμων και ειδών βασικής
υλικής συνδρομής, ανά Τμήμα της αριθ. πρωτ. 58558/2171/05-05-2021 διακήρυξης, ως εξής:
1) ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Τμήμα 1 / Γραβιέρα: «ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο "KORINTHIAN
PALACE CATERING A.E." με προσφερόμενη τιμή € 78.000,00 χωρίς ΦΠΑ.
2) ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Τμήμα 2 / Ηλιέλαιο: «ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο "KORINTHIAN
PALACE CATERING A.E." με προσφερόμενη τιμή € 46.500,00 χωρίς ΦΠΑ.
3) ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Τμήμα 3 / Χυλοπίτες: «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο "ΔΙΡΟ
MADOUVALOS BROSS S.A." με προσφερόμενη τιμή € 39.909,60 χωρίς ΦΠΑ.
4) ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Τμήμα 4 / Χλωρίνη – Χαρτί υγείας – Σκόνη για πλύσιμο ρούχων: «ΚΑΚΑΒΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ», με συνολική προσφερόμενη τιμή € 61.468,80 χωρίς ΦΠΑ.
9. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία

καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ.
5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
10.

Τις αριθμ. πρωτ. 59049/2156, 59050/2157 & 59051/2158/15-04-2022 με α/α αντίστοιχα, 1164,
1165 & 1166 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του
ΕΦ/ΚΑΕ 02.04.071.9459.14.000.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Πρέβεζας οικ. έτους 2022, για την υλοποίηση της Πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες
τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και Παροχή συνοδευτικών μέτρων
2018-2019 / ΚΣ Π.Ε. Πρέβεζας με Κωδικό ΟΠΣ 5029481 (ΣΑΕ 0938/2018ΣΕ09380045)», με α/α
καταχώρησης αντίστοιχα, 1163, 1164 & 1165 στο Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της
Π.Ε. Πρέβεζας.

11.

Την αριθμ. 2/169/31-01-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία, σε
συμμόρφωση προς την αριθμ. 32/2022 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, βάσει της οποίας έγινε εν μέρει δεκτή η από 17-11-2021 Προδικαστική Προσφυγή
της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο "KORINTHIAN PALACE CATERING A.E." και ακυρώθηκε
μερικώς, σύμφωνα με το σκεπτικό της, η αριθμ. 30/1758/27-10-2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής,
Εγκρίθηκε το επισυναπτόμενο στην απόφαση, Πρακτικό 3ο/19-01-2022 της Επιτροπής
Διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος, σύμφωνα με το οποίο,
Α. Απορρίφθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ
ΠΛΟΙΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για το Τμήμα 3: Χυλοπίτες, του
Υποέργου 1: Τρόφιμα, της αριθ. πρωτ. 58558/2171/05-05-2021 διακήρυξης, κατά το στάδιο
ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και για τους λόγους που
αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό 3ο/19-01-2022 της Επιτροπής Διενέργειας του
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διαγωνισμού, καθώς και στο σκεπτικό της αριθμ. 32/2022 απόφασης της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών και
Β. Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για το Τμήμα 3: Χυλοπίτες, του Υποέργου 1: Τρόφιμα,
της αριθ. πρωτ. 58558/2171/05-05-2021 διακήρυξης, ο οικονομικός φορέας «ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο "KORINTHIAN PALACE CATERING A.E." που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ήτοι προσφερόμενη
τιμή € 46.561,20 χωρίς ΦΠΑ.
Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθμ. 30/1758/27-10-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως
έχει.
12.

Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε.
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2629/09-05-2022
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1151/09-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην
οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «… Σε συνέχεια της Απόφασης αριθμ. 2/169/3101-2022 με το οποία έγινε αλλαγή προσωρινού αναδόχου σε ένα τμήμα του εν θέματι διαγωνισμού, σας
αποστέλλουμε συνημμένα το με αρ. IV/09.03.2022 Πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής, με το
οποίο αξιολογήθηκαν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων για όλα τα τμήματα
και την εισήγηση για την σχετική κατακύρωση των αντίστοιχων τμημάτων και παρακαλούμε για την
έγκρισή τους ....».

13.

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

Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το Πρακτικό IV/23-03-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης)
της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε.
Πρέβεζας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 58558/2171/05-05-2021 (Α/Α Συστήματος:
108896) διακήρυξη, για την υλοποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018 – 2019 / ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» Υποέργο 1: “ΤΡΟΦΙΜΑ” και
Υποέργο 2: “ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ)” συνολικού προϋπολογισμού 275.165,36
€ με Φ.Π.Α. (237.525,48 € άνευ Φ.Π.Α.), με Κωδικό ΟΠΣ 5029481, του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020», σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ
02.04.071.9459.14.000.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα
Πρέβεζας,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής,
και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση, καταγραφή, έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που
υποβλήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς «ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο "KORINTHIAN
PALACE CATERING A.E." και «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ», που αναδείχθηκαν
προσωρινοί μειοδότες του διαγωνισμού, για τα Τμήματα 1, 2 και 3 ο πρώτος και για το Τμήμα 4 ο
δεύτερος, της αριθ. πρωτ. 58558/2171/05-05-2021 διακήρυξης, βάσει των αριθμ. 30/1758/27-102021 και 2/169/31-01-2022 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αφού διαπίστωσε την πληρότητα των υποβληθέντων
αρχικών και συμπληρωματικών δικαιολογητικών, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση του
διαγωνισμού για την προμήθεια των τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής των αντιστοίχων
τμημάτων της διακήρυξης, για τα οποία οι διαγωνιζόμενοι κατέθεσαν τις οικονομικότερες
προσφορές, σύμφωνα με τον συνημμένο στο Πρακτικό, πίνακα.
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων
−

Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού της
Π.Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 58558/2171/05-05-2021 (Α/Α Συστήματος: 108896)
διακήρυξη, για την υλοποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
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ΜΕΤΡΩΝ 2018 – 2019 / ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» Υποέργο 1: “ΤΡΟΦΙΜΑ” και Υποέργο 2: “ΕΙΔΗ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ)” συνολικού προϋπολογισμού 275.165,36 € με Φ.Π.Α.
(237.525,48 € άνευ Φ.Π.Α.), με Κωδικό ΟΠΣ 5029481, του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους
(Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020»,
στους κάτωθι οικονομικούς φορείς, των οποίων οι προσφορές υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα,
καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης ως προς την πληρότητα των κατατεθέντων
Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών, κατέθεσαν δε τις οικονομικότερες
προσφορές, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια των τροφίμων και ειδών βασικής υλικής
συνδρομής, για τα Τμήματα 1, 2, 3 και 4 της αριθ. πρωτ. 58558/2171/05-05-2021 διακήρυξης,
σύμφωνα με τα Πρακτικά 1ο/23-08-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής
και τεχνικών προσφορών), 2ο/18-10-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών)
και 3ο/19-01-2022 της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, και τις αριθμ. 30/1758/27-10-2021
και 2/169/31-01-2022 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά κατακύρωσης
που προσκόμισαν, ήταν πλήρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, βάσει του ανωτέρω,
Πρακτικού IV/23-03-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της
Επιτροπής Διενέργειας, ως εξής:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΡΟΦΙΜΑ
Τμήμα 1: Γραβιέρα (Κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερη τιμή μονάδας)
Προσφερόμενη Συνολική Ποσότητα σε Συνολική Αξία χωρίς
τιμή χωρίς
τεμ. (Συσκευασία 300 ΦΠΑ (€) (Ποσότητα*
ΦΠΑ (€)
γρ. ± 10 %)
Προσφερόμενη Τιμή)

Οικονομικός Φορέας
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» με
διακριτικό τίτλο "KORINTHIAN PALACE
CATERING A.E. "

2,60

30.000

78.000,00

Τμήμα 2: Ηλιέλαιο (Κριτήριο κατακύρωσης το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό)

Οικονομικός Φορέας

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» με
διακριτικό τίτλο "KORINTHIAN
PALACE CATERING A.E. "

Ποσοστό
έκπτωσης
%

Τιμή βάσει
προσφοράς
χωρίς ΦΠΑ

Συνολική
Ποσότητα σε
λίτρα
(Συσκευασία 1 lt
γρ. ± 5 %)

Συνολική Αξία χωρίς
ΦΠΑ (€) (Ποσότητα*
Προσφερόμενη Τιμή)

3%

1,55

30.000

46.500,00

Τμήμα 3: Χυλοπίτες (Κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερη τιμή)
Οικονομικός Φορέας

Προσφερόμενη
τιμή χωρίς ΦΠΑ
(€)

Συνολική
Ποσότητα σε τεμ.
(Συσκευασία 500
γρ. ± 10 %)

Συνολική Αξία χωρίς ΦΠΑ (€)
(Ποσότητα* Προσφερόμενη
Τιμή)

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» με
διακριτικό τίτλο "KORINTHIAN
PALACE CATERING A.E."

1,40

33.258

46.561,20
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ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Τμήμα 4: Χλωρίνη – Χαρτί υγείας – Σκόνη για πλύσιμο ρούχων (Κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερη τιμή)
Προσφερόμενη
τιμή χωρίς ΦΠΑ
(€)

Συνολική
Ποσότητα

Συνολική Αξία χωρίς
ΦΠΑ (€) (Ποσότητα*
Προσφερόμενη Τιμή)

ΧΛΩΡΙΝΗ
(Συσκευασία 750 ml)

0,81

12.000

9.720,00

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ
(Συσκευασία 8 τεμ.)

2,00

12.000

24.000,00

2,40

11.562

Οικονομικός
Φορέας

«ΚΑΚΑΒΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του ΙΩΑΝΝΗ»

ΕΙΔΟΣ

ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ
ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ
(Συσκευασία τουλ. 55
μεζ. Πλύσης)

27.748,80

−

Εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων με τους ανωτέρω μειοδότες «ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο
"KORINTHIAN PALACE CATERING A.E." και «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ», για την
προμήθεια των τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής ανά Τμήμα της αριθ. πρωτ.
58558/2171/05-05-2021 διακήρυξης, και με ποσά, βάσει των ως άνω οικονομικών προσφορών τους,
σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 02.04.071.9459.14.000.01 του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας οικ. έτους 2022, σύμφωνα με τις με α/α
1164, 1165 & 1166 και αριθμ. πρωτ. αντίστοιχα, 59049/2156, 59050/2157 & 59051/2158/15-04-2022
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, με α/α καταχώρησης αντίστοιχα, 1163, 1164 & 1165 στο Βιβλίο
εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Π.Ε. Πρέβεζας.

•

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο – IV
Της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για
την ανάθεση της προμήθειας με θέμα: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝΜΕΤΡΩΝ 2018 -2019" – ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», σύμφωνα με την αρ. πρωτ.
58558/2171/5-5-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008556283) διακήρυξη, προϋπολογισμού 237.525,48 ευρώ
άνευ ΦΠΑ (275.165,36 ευρώ με ΦΠΑ)
Στην Πρέβεζα, την 9η του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.,
συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου αυτής, στα γραφεία της
Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η επιτροπή
διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την
ανάθεση αυτών, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμό: 12/653/19.04.2021(ΑΔΑ: Ω3ΖΟ7Λ9ΣΗ6), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
Σκοπός της συνεδρίασης ήταν:
1. Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν στα πλαίσια του
Διεθνή Ανοιχτού άνω των ορίων διαγωνισμού, για την υλοποίηση του έργου
«’’ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
2018-2019/ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ’’ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5029481”, σύμφωνα με την αρ. πρωτ.
58558/2171/5-5-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008556283) διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας, για το
Τμήμα 3 (Χυλοπίτες) του 1ου Υποέργου, μετά την υπ’ α.π.: 26300/1004/22-2-2022
πρόσκληση του Τμήματος Προμηθειών.
2. Ο έλεγχος των συμπληρωματικών δικαιολογητικών - διευκρινήσεων που είχαν ζητηθεί
από την επιτροπή με το από 16/2/2022 έγγραφό της, το οποίο αναρτήθηκε στην
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στις 22/2/2022, σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 4412/2016 και
αφορούσε ελλείψεις – ασάφειες στα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από
τους οικονομικούς φορείς: ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο
"KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. και «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του
ΙΩΑΝΝΗ», οι οποίοι διαγωνίζονται για τα Τμήματα 1 και 2 του 1ου Υποέργου και το
Τμήμα 4 του 2ου Υποέργου αντίστοιχα. Τα εν λόγω δικαιολογητικά κατακύρωσης που
είχαν ζητηθεί από τους δύο φορείς με το υπ’ α.π.: 9215/273/24-1-2022 έγγραφο του
Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Πρέβεζας και που είχαν εμπρόθεσμα υποβληθεί από τους
φορείς, διαπιστώθηκε στις 14/2/2022 που είχε γίνει η αποσφράγισή τους ότι παρουσίαζαν
ελλείψεις και ασάφειες.
Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι:
1) Τέφα Αθηνά, ΤΕ Επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας, με βαθμό Α’, υπάλληλος της Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής μέριμνας, της Π.Ε. Πρέβεζας, ως πρόεδρος
2) Νούσιας Ηρακλής, ΠΕ Γεωτεχνικών, με βαθμό Α’, υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής, της Π.Ε. Πρέβεζας, ως μέλος.
3) Σιάρκου Παναγιώτα, ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Α’, υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης, της
Π.Ε. Πρέβεζας, ως μέλος.
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Η Επιτροπή εισήχθη στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων

(ΕΣΗΔΗΣ)

όπου

ενημερώθηκε

για

το

περιεχόμενο

του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του Τμήματος 3 (Χυλοπίτες) του 1ου Υποέργου,
καθώς για τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά – διευκρινήσεις που ζητήθηκαν με το από
16/2/2022 έγγραφο της επιτροπής και αφορούσαν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης για όλα τα
υπόλοιπα τμήματα του διαγωνισμού ήτοι το Τμήμα 1 (γραβιέρα), το Τμήμα 2 (Ηλιέλαιο) και το
Τμήμα 4 (Είδη ΒΥΣ), που κατατέθηκαν στα πλαίσια του ανωτέρω διαγωνισμού, από τους
οικονομικούς φορείς.
Η επιτροπή, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών των προαναφερόμενων οικονομικών
φορέων, των οποίων οι προσφορές έγιναν αποδεκτές σε προηγούμενα στάδια ελέγχου και αφού
έλαβε υπ’ όψιν:
Α.

Τα

δικαιολογητικά,

όπως

αποτυπώνονται

στην

ηλεκτρονική

πλατ-

φόρμα του συστήματος του με α.α. 108896 ηλεκτρονικού διαγωνισμού, αλλά και σε φυσικό
φάκελο, όπως προβλέπεται από τον ν. 4412/16, τα οποία υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα από τον
φορέα για το Τμήμα 3 (χυλοπίτες)
Β. Το γεγονός ότι τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά – διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τους
οικονομικούς φορείς – προσωρινούς αναδόχους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του
ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, καλύπτουν γενικά τις απαιτήσεις
του από 16-2-2022 εγγράφου της επιτροπής και καθιστούν πλήρη τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης των Τμημάτων 1 (γραβιέρα), 2 (ηλιέλαιο) και 4 (χυλοπίτες) που είχαν κατατεθεί σε
προηγούμενο στάδιο
Γ. Τον ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α)
Δ. Την με αρ. πρωτ. 58558/2171/5-5-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008556283) διακήρυξη του έργου και
κυρίως το άρθρο 4.2 για την Εφαρμοστέα Νομοθεσία
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
Την κατακύρωση ανά Τμήμα στους οριστικούς αναδόχους ως εξής:
Τμήμα 1: Γραβιέρα (Κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερη τιμή μονάδας)
Οικονομικός Φορέας

Προσφερόμ

Συνολική

Συνολική Αξία χωρίς

ενη τιμή

Ποσότητα σε τεμ.

ΦΠΑ (€)

χωρίς ΦΠΑ

(Συσκευασία 300

(Ποσότητα*Πρόσφερόμ

γρ. ± 10 %)

ενη Τιμή)

(€)
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΕΤΟΙΜΩΝ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο
"KORINTHIAN PALACE CATERING
A.E.

2,60

30.000

78.000
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Τμήμα 2: Ηλιέλαιο (Κριτήριο κατακύρωσης το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό)
Οικονομικός Φορέας

Ποσοστό

Τιμή βάσει

Συνολική

Συνολική Αξία χωρίς

έκπτωσης

προσφοράς

Ποσότητα σε

ΦΠΑ (€)

%

χωρίς ΦΠΑ

λίτρα

(Ποσότητα*Πρόσφερό

(Συσκευασία

μενη Τιμή)

1 lt γρ. ± 5 %)
«ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΕΤΟΙΜΩΝ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο
"KORINTHIAN PALACE CATERING
A.E.

3%

1,55

30.000

46.500

Τμήμα 3: Χυλοπίτες (Κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερη τιμή)
Οικονομικός Φορέας

Προσφερόμενη

Συνολική

Συνολική Αξία χωρίς ΦΠΑ

τιμή χωρίς

Ποσότητα σε τεμ.

(€)

ΦΠΑ (€)

(Συσκευασία 500

(Ποσότητα*Πρόσφερόμενη

γρ. ± 10 %)

Τιμή)

«ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΕΤΟΙΜΩΝ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ»
με
διακριτικό τίτλο "KORINTHIAN
PALACE CATERING A.E."

1,40

33.258

46.561,20

Τμήμα 4: Χλωρίνη – Χαρτί υγείας – Σκόνη για πλύσιμο ρούχων (Κριτήριο
κατακύρωσης χαμηλότερη τιμή)
Οικονομικός Φορέας

ΕΙΔΟΣ

Προσφερόμ Συνολική
ενη τιμή

Ποσότητα

χωρίς ΦΠΑ

Συνολική Αξία χωρίς
ΦΠΑ (€)
(Ποσότητα*Πρόσφερό

(€)

μενη Τιμή)

ΧΛΩΡΙΝΗ
(Συσκευασία 750

0,81

12.000

9.720,00

2,00

12.000

24.000,00

2,40

11.562

ml)
«ΚΑΚΑΒΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του
ΙΩΑΝΝΗ»

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ
(Συσκευασία 8
τεμ.)
ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ
ΠΛΥΣΙΜΟ
ΡΟΥΧΩΝ
(Συσκευασία
τουλ. 55 μεζ.
Πλύσης)

27.748,80
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Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και
υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, για τις περαιτέρω
ενέργειες.
Πρέβεζα, 23.3.2022
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τέφα Αθηνά

1.

Νούσιας Ηρακλής

2.

Σιάρκου Παναγιώτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/830/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 86ο
Έγκριση του Πρακτικού IV/09-02-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την υλοποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 2016"-ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, με Κωδικό ΟΠΣ 5000146» Υποέργο 1, “ΤΡΟΦΙΜΑ 2016” και Υποέργο 2,
“ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ) 2016” προϋπολογισμού € 117.475,85 πλέον ΦΠΑ,
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) και κατακύρωση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
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. 3/8/0403-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης
2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του.
6. Την αριθμ. 15/930/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί συγκρότησης και ορισμού
των μελών της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης
για την ανάθεση υλοποίησης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «΄΄ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016/ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ΄΄».
7. Την αριθμ. 20/1292/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η
διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε.
Πρέβεζας, και καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, άνω των
ορίων, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάση τιμής, για την ανάδειξη αναδόχων για την υλοποίηση της Πράξης:
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 -2016"-ΚΣ ΠΕ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ, με Κωδικό ΟΠΣ 5000146» Υποέργο 1, “ΤΡΟΦΙΜΑ 2016” και Υποέργο 2, “ΕΙΔΗ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ) 2016” προϋπολογισμού € 117.475,85 πλέον ΦΠΑ, στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) σύμφωνα και με το αριθμ. πρωτ. Δ.Α. ΤΕΒΑ:
1043/03.08.2020 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ), με το οποίο διατυπώθηκε η σύμφωνη
γνώμη για το Σχέδιο της Διακήρυξης.
Η προκαλούμενη δαπάνη για τη διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας, στον ΕΦ/ΚΑΕ 02.04.071.9459.14.000.01 σύμφωνα με την
με α/α 625 και αριθμ. πρωτ. οικ.18892/649/06.02.2020 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης
με α/α καταχώρησης 620 στο Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Π.Ε. Πρέβεζας.
8. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 2/4/2202-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του.
9. Την με α/α 964 και αρ. πρωτ. 40679/1458/26-03-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, για την
υλοποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»
στην Π.Ε. Πρέβεζας, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 967 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής
της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθμ. 9/488/22-03-2021
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
10.

Την αριθμ. 8/392/09-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα
Πρακτικά Ι/24-02-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών
προσφορών) και ΙΙ/03-03-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της
Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε.
Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 110663/4081/19-08-2020 (Α/Α Συστήματος: 96200)
διακήρυξη, για την υλοποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ 2015 -2016"-ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, με Κωδικό ΟΠΣ 5000146» Υποέργο 1, “ΤΡΟΦΙΜΑ 2016”
και Υποέργο 2, “ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ) 2016” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
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Προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς
τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), προϋπολογισμού € 117.475,85 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.14.000.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα
Πρέβεζας, σύμφωνα με τα οποία:
Α. Απορρίφθηκαν οι προσφορές των κάτωθι οικονομικών φορέων, κατά το στάδιο ελέγχου των
δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται
στο Πρακτικό Ι/24-02-2021 της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού: Α) «ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ Α.Ε.»
Β) «Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» Γ) «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ
ΑE» Δ) «ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Π.Ε.» και Ε) «ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ».
Β. Αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος, ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας «ΚΑΚΑΒΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», δεδομένου ότι καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης ως προς την
πληρότητα των κατατεθέντων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών, κατέθεσε
δε τις οικονομικότερες προσφορές, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια των τροφίμων και
ειδών βασικής υλικής συνδρομής, ανά Τμήμα της αριθ. πρωτ. 110663/4081/19-08-2020 διακήρυξης.
11.

Την αριθμ. 18/1051/25-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία, σε
συμμόρφωση προς την αριθμ. 934,935/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 367 του Ν. 4412/2016, με την οποία έγινε εν μέρει
δεκτή η από 24.03.2021 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» με δ.τ.
«KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε.», κατά της αριθμ. 8/392/09-03-2021 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής,
Α. Απορρίφθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΑE» κατά το στάδιο
ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και για τον λόγο που αναλυτικά
αναφέρεται στο σκεπτικό της αριθμ. 934,935/2021 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, πέραν των λόγων απόρριψης που περιλαμβάνονται στο Πρακτικό Ι/24-02-2021
(αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής
Διενέργειας του διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την προσβαλλόμενη αριθμ. 8/392/09-03-2021
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Β. Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος, ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας «ΚΑΚΑΒΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», για την προμήθεια των τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής,
ανά Τμήμα της αριθ. πρωτ. 110663/4081/19-08-2020 (Α/Α Συστήματος: 96200) διακήρυξης,
σύμφωνα με την αριθμ. 8/392/09-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την αριθμ.
934,935/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

12.

Την αριθμ. 29/1697/15-10-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το
Πρακτικό ΙΙΙ/24-09-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της
Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος, σύμφωνα με το οποίο:
Α. Απορρίφθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», ο
οποίος είχε αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος για τα Τμήματα 1, 2 και 3, της διακήρυξης του
διαγωνισμού και εγκρίθηκε κατάπτωση, υπέρ της αναθέτουσας αρχής, Περιφέρεια Ηπείρου / Π.Ε.
Πρέβεζας, της εγγύησης συμμετοχής του στον διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.
4412/2016.
Β. Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος, ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας «ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ»
με δ.τ. «KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε.», για τα Τμήματα 1, 2 και 3, της αριθ. πρωτ.
110663/4081/19-08-2020 (Α/Α Συστήματος: 96200) διακήρυξης.

13.

Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 5/12/1103-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.

14.

Τις αριθμ. πρωτ. 59046/2153, 59046/2153 & 59046/2153/15-04-2022 με α/α αντίστοιχα, 1153, 1157
& 1160 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ/ΚΑΕ
02.04.071.9459.14.000.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους
2022, για την υλοποίηση της Πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής
συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και Παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 / ΚΣ Περιφέρεια
Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας με Κωδικό ΟΠΣ 5000146 (ΣΑΕ 0938/2016ΣΕ09380043)», με α/α
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καταχώρησης αντίστοιχα, 1160, 1161 & 1162 στο Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Π.Ε.
Πρέβεζας.
15.

Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας,
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2630/09-05-2022 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1152/09-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η
υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «… Σας αποστέλλουμε συνημμένα, το αρ. ΙV/09.02.2022
Πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής, του εν θέματι διαγωνισμού, που αφορά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο και την εισήγηση για την σχετική κατακύρωση
των αντίστοιχων τμημάτων και παρακαλούμε για την έγκρισή του ...».

16.

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

Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το Πρακτικό IV/09-02-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της
Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας,
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 110663/4081/19-08-2020 (Α/Α Συστήματος: 96200) διακήρυξη, για
την υλοποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 -2016"-ΚΣ ΠΕ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ, με Κωδικό ΟΠΣ 5000146» Υποέργο 1, “ΤΡΟΦΙΜΑ 2016” και Υποέργο 2, “ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ) 2016” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και
βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.),
προϋπολογισμού € 117.475,85 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.14.000.01
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση, καταγραφή, έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν
από τον οικονομικό φορέα «ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο "KORINTHIAN PALACE CATERING A.E." που
αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, για τα Τμήματα 1, 2 και 3 της αριθ. πρωτ.
110663/4081/19-08-2020 διακήρυξης, βάσει της αριθμ. 29/1697/15-10-2021 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αφού διαπίστωσε την πληρότητα των υποβληθέντων
δικαιολογητικών, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια των τροφίμων
και ειδών βασικής υλικής συνδρομής των αντιστοίχων τμημάτων της διακήρυξης, για τα οποία ο
διαγωνιζόμενος κατέθεσε τις οικονομικότερες προσφορές, σύμφωνα με τον συνημμένο στο Πρακτικό,
πίνακα.
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων
−

Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε.
Πρέβεζας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 110663/4081/19-08-2020 (Α/Α Συστήματος:
96200) διακήρυξη, για την υλοποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ 2015 -2016"-ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, με Κωδικό ΟΠΣ 5000146» Υποέργο 1, “ΤΡΟΦΙΜΑ 2016” και
Υποέργο 2, “ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ) 2016” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς
τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), προϋπολογισμού € 117.475,85 πλέον ΦΠΑ,
στον οικονομικό φορέα «ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο "KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.", ανά
Τμήμα της αριθ. πρωτ. 110663/4081/19-08-2020 διακήρυξης, όπως κατωτέρω αναφέρεται, του οποίου η
προσφορά υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης ως προς την πληρότητα
των κατατεθέντων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών, υπέβαλε τις πλέον
συμφέρουσες από οικονομική άποψη προσφορές, βάσει των Πρακτικών Ι/24-02-2021, ΙΙ/03-03-2021 και
ΙΙΙ/24-09-2021 της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, τα οποία εγκρίθηκαν με τις αριθμ. 8/392/0903-2021 και 29/1697/15-10-2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
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ΤΜΗΜΑ 1 – ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ «ΦΕΤΑ» (Κριτήριο Κατακύρωσης Χαμηλότερη τιμή)
α/α/

Επωνυμία Επιχείρησης

1

KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.

Συνολική Αξία χωρίς Φ.Π.Α.
(Ποσότητα * Προσφερόμενη Τιμή)
36.161,25

ΤΜΗΜΑ 2 – ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (Κριτήριο Κατακύρωσης Ποσοστό Έκπτωσης %)
α/α/

Επωνυμία Επιχείρησης

1.

KORINTHIAN PALACE CATERING A.E

Συνολική Αξία χωρίς Φ.Π.Α.
(Ποσότητα * Προσφερόμενη Τιμή)
52.600,00

Ποσοστό
Έκπτωσης %
3%

ΤΜΗΜΑ 3 – ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Κριτήριο Κατακύρωσης Χαμηλότερη τιμή)
α/α/

Επωνυμία Επιχείρησης

1.

KORINTHIAN PALACE CATERING A.E

Συνολική Αξία χωρίς Φ.Π.Α.
(Ποσότητα * Προσφερόμενη Τιμή)
26.041,56 (13.020,78 και
13.020,78)

−

Εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης με τον ανωτέρω μειοδότη «ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο "KORINTHIAN
PALACE CATERING A.E." για την προμήθεια των τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής ανά
Τμήμα της αριθ. πρωτ. 110663/4081/19-08-2020 διακήρυξης, και με ποσά, βάσει των ως άνω
οικονομικών προσφορών του, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.14.000.01 του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας οικ. έτους 2022, σύμφωνα
με τις με α/α 1153, 1157 & 1160 και αριθμ. πρωτ. αντίστοιχα, 59046/2153, 59046/2153 & 59046/2153/1504-2022 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, με α/α καταχώρησης αντίστοιχα, 1160, 1161 & 1162 στο
Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Π.Ε. Πρέβεζας.

•

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο – ΙV
Της επιτροπής Διεξαγωγής, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση του διεθνούς
ηλεκτρονικού
ανοικτού
μειοδοτικού
διαγωνισμού
για
την
υλοποίηση
του
έργου:
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016/ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»,
σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 110663/4081/19.08.2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007198751) διακήρυξη, συνολικού
προϋπολογισμού 117.475,85 ευρώ.
Στην Πρέβεζα, την 09η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.,
συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση της Προέδρου αυτής, στα γραφεία της Διεύθυνσης
Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών
προμηθειών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση αυτών, η οποία συγκροτήθηκε
με την 15/930/19.06.2020 (ΑΔΑ: 6ΓΣΤ7Λ9-Ρ0Θ), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ηπείρου.
Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης
που κατατέθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο στα πλαίσια του Διεθνή Ανοιχτού άνω των ορίων
διαγωνισμού, για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016/ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 117.475,85 ευρώ άνευ φπα
(135.666,66 ευρώ με φπα), σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 110663/4081/19.08.2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007198751),
διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας.
Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι:
1) Αθανασούλα Ελένη ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, με βαθμό Α’, Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Πρέβεζας, ως πρόεδρος,
2) Τσαπάρας Αλέξιος, ΠΕ Γεωτεχνικών, με βαθμό Α,’ υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας,
3)Κατηφόρη Ιωάννα, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Α’, υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης της
Π.Ε. Πρέβεζας.
Η Επιτροπή προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
προσωρινού αναδόχου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
Η Επιτροπή, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών, έλαβε υπόψη της:
1) Την αριθμ. 110663/4081/19.08.2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007198751)Διακήρυξη του διαγωνισμού.
2) Την αριθμ. 8/392/09.03.2021(ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Ηπείρου για την Έγκριση των Πρακτικών Ι/24.02.2021 και IΙ/03.03.2021 της επιτροπής
διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού
μειοδοτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016/ ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», προϋπολογισμού € 117.475,85 με ΦΠΑ, στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).
3) Τις αρ. 934, 935/2021 αποφάσεις της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, επί των από
24.03.2021 Προσφυγής της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, με διακριτικό τίτλο: KORINTHIAN PALACE A.Ε.» και της από
26.03.2021 Προσφυγής της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε.».
4) Την αριθμ. 18/1051/25.06.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου
περί συμμόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής με τις αριθμ. 934, 935/2021 αποφάσεις της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).
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5) Την αριθμ. 106828/3425/15.07.2021 πρόσκληση του Τμήματος Προμηθειών για την υποβολή
δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη αναδόχων του Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού
διαγωνισμού (Α/Α Συστήματος: 96200), για την υλοποίηση του έργου: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016/ ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», στο πλαίσιο του επιχειρησιακού
προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους
απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).
6) Την αριθμ. 29/1697/15-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΡΗΔ7Λ9-ΓΝΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Ηπείρου για την έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/24-09-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση
δικαιολογητικών κατακύρωσης) της επιτροπής διεξαγωγής του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού
μειοδοτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016/ ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», προϋπολογισμού € 117.475,85 με ΦΠΑ, στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).
7) Την αριθμ. Α.Ε.Π.Π. ΕΞΕ ΤΑΥ 9011 /30-12-2021 με θέμα «Βεβαίωση σχετικά με τη ΓΑΚ ΑΕΠΠ/0111-2021 Προδικαστική Προσφυγή, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση από το 1ο
Κλιμάκιο επί της εν θέματι προδικαστικής προσφυγής, όπερ και τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη της
προσφυγής.
8) Την αριθμ. 6002/209/17.01.2022 πρόσκληση του Τμήματος Προμηθειών για την υποβολή
δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη αναδόχων του Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού
διαγωνισμού (Α/Α Συστήματος: 96200).
9) Την αριθμ. 13151/477/31.01.2022 πρόσκληση του Τμήματος Προμηθειών για τον έλεγχο
δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη αναδόχων του Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού
διαγωνισμού (Α/Α Συστήματος: 96200).

Δικαιολογητικά κατακύρωσης κατατέθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο:
KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.
Η πρόεδρος της Επιτροπής παρέλαβε και αρίθμησε τους φακέλους των δικαιολογητικών
κατακύρωσης. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων, τόσο ηλεκτρονικά μέσω
του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, όσο και αυτών που υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή, στην μονογραφή τους και
στην αξιολόγηση αυτών.
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά από τον προσωρινό ανάδοχο, καταγράφονται στον πίνακα που
ακολουθεί:
Α/Α

ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

1

Ποινικό Μητρώο

ΝΑΙ

2

Φορολογική Ενημερότητα

ΝΑΙ

3

Ασφαλιστική Ενημερότητα

ΝΑΙ

4

Πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης

ΝΑΙ
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(που προβλέπονται από τη
Διακήρυξη)
5

Υπεύθυνες δηλώσεις (που
προβλέπονται από τη Διακήρυξη)

ΝΑΙ

6

Νομιμοποιητικά έγγραφα

ΝΑΙ

7

ΓΕΜΗ

ΝΑΙ

8

Βεβαίωση Πιστοληπτικής
Ικανότητας

ΝΑΙ

9

Ισολογισμοί 3ετίας (ΑΕ)
Φορολογικές Δηλώσεις Εκκαθαριστικά

ΝΑΙ

10

Αντίγραφα συμβάσεων &
Βεβαίωση Αναθέτουσας Αρχής

ΝΑΙ

11

Θεωρημένος κατάλογος
προσωπικού

ΝΑΙ

12

Άδειες κυκλοφορίας

ΝΑΙ

13

ISO

ΝΑΙ

14

Πιστοποιητικό Επιθεώρησης
Εργασίας ή Υπεύθυνη Δήλωση ή
Ένορκη Βεβαίωση

ΝΑΙ

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή του διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη τις παραγράφους 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5,
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 της διακήρυξης, καθώς και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης,
Εισηγείται

ομόφωνα

υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια των τροφίμων και ειδών βασικής υλικής
συνδρομής των αντιστοίχων τμημάτων, σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν:
ΤΜΗΜΑ 1 – ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ «ΦΕΤΑ» (Κριτήριο Κατακύρωσης Χαμηλότερη τιμή)
α/α/
Επωνυμία Επιχείρησης
Συνολική Αξία χωρίς Φ.Π.Α.
(Ποσότητα * Προσφερόμενη
Τιμή)
1
KORINTHIAN PALACE CATERING
36.161,25
A.E.
ΤΜΗΜΑ 2 – ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (Κριτήριο Κατακύρωσης Ποσοστό Έκπτωσης %))
α/α/
Επωνυμία Επιχείρησης
Συνολική Αξία χωρίς Φ.Π.Α.
Ποσοστό
(Ποσότητα * Προσφερόμενη
Έκπτωσης %
Τιμή)
1.
KORINTHIAN PALACE CATERING
52.600,00
3%
A.E
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ΤΜΗΜΑ 3 – ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Κριτήριο Κατακύρωσης Χαμηλότερη τιμή)
α/α/
Επωνυμία Επιχείρησης
Συνολική Αξία χωρίς Φ.Π.Α.
(Ποσότητα * Προσφερόμενη
Τιμή)
1.
KORINTHIAN PALACE CATERING
26.041,56 (13.020,78 και
A.E
13.020,78)
Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα, υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και
υποβάλλεται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, για
τις δικές του περαιτέρω ενέργειες.

Πρέβεζα, 09.02.2022
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Τσαπάρας Αλέξιος

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/831/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 87ο
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων, για την αντιμετώπιση
λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87)..
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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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. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την

οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε.

Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2523/05-052022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1102/05-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022
Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία, αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. Έχοντας υπόψη: ….
7.

8.

9.

10.
11.
1.
2.

3.

Το υπάρίθμ.61723/2301/21-04-22 Αίτημα της Δ/νσης Διοικ. Οικ/κου της Π.Ε. Πρέβεζας με το οποίο
αιτείται τις εργασίες επισκευής συντήρησης και την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή δύο (2)
ψηφιακών φωτοτυπικών μονάδων Τoshiba e-studio4518A & Toshiba 257 της για τις ανάγκες του
Τμήματος Γραμματείας & Δ/νσης Διοικ-Οικ/κου της Π.Ε. Πρέβεζας.
Το υπ’ αρίθμ. 428/21-04-22 αίτημα της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πρέβεζας με το οποίο αιτείται την τις
εργασίες επισκευής συντήρησης και την προμήθεια ανταλλακτικών μιας (1) φωτοτυπικής μονάδας (Ricoh
MP3555) της Δ/νσης Ανάπτυξης.
Το υπάρίθμ.64055/104/28-04-22 Αίτημα για προμήθεια εξοπλισμού εσωτερικής σκίασης (κουρτίνες,
ρόλλερ, στόρια), καθώς ο εξοπλισμός σκίασης είναι εικοσαετίας και έχει υποστεί φθορά που δεν
επισκευάζεται, για τις ανάγκες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας .
Τις από 21.04.22 & 03.05.22 βεβαιώσεις ύπαρξης πιστώσεων, του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής
Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών
Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2022.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση πραγματοποίησης των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν
λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
Την έγκριση διάθεσης των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., όπως εμφανίζονται στον
κατωτέρω πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας,
οικ. έτους 2022. (ΠΙΝΑΚΑΣ)
Την έγκριση υλοποίησης των ανωτέρω αναφερόμενων προμηθειών-υπηρεσιών με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης. …».

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

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές
ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και τη διάθεση των
απαιτούμενων πιστώσεων του ΕΦ 072 και ανά ΚΑΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον
παρακάτω πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου /
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας οικ. έτους 2022, καθώς και την υλοποίηση των αναφερομένων
υπηρεσιών και προμηθειών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ως εξής:
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Α/Α
1

2
3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΟΣΟ ΜΕ
Φ.Π.Α.

Ε.Φ. 072
/ ΚΑΕ

223,20 €

0869.01

1.023,24 €

1329.01

1.400,00 €

1699.01

Εργασίες επισκευής συντήρησης 3 ψηφιακών φωτοτυπικών μονάδων
Τoshiba e-studio4518A & Τoshiba 257 Δ/νσης Διοικ/κου Οικ/κου &
Δ/νσης Ανάπτυξης(Ricoh MP3555)
Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή 3 ψηφιακών φωτοτυπικών
μονάδων Τoshiba e-studio4518A & Τoshiba 257 Δ/νσης Διοικ/κου
Οικ/κου & Δ/νσης Ανάπτυξης (Ricoh MP3555)
Προμήθεια εξοπλισμού εσωτερικής σκίασης (κουρτίνες, ρόλλερ,
στόρια) Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη
ΣΥΝΟΛΟ Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 1329.01
ΣΥΝΟΛΟ Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0869.01
ΣΥΝΟΛΟ Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 1699.01

1.023,24 €
223,20 €
1.400,00 €

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/834/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 90ο
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή τέκνων
υπαλλήλων Π.Ε. Πρέβεζας σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2022.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 5/12/1103-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της Δ/νσης
Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2605/09-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1144/09-052022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. Έχοντας υπόψη: ….
6. Τις διατάξεις του άρθρου 167 του N.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄) με το οποίο προστίθεται στο άρθρο 186 ΙΙ
του Ν. 3852/2010 στις αρμοδιότητες των Περιφερειών, η κάλυψη από ίδιους πόρους των δαπανών συμμετοχής
των τέκνων του προσωπικού τους σε παιδικές κατασκηνώσεις.
7. Την αρ. 56124/2056/14-03-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1157/Β/29-03-2018), περί καθορισμού του ημερήσιου
τροφείου διαμονής σε παιδικές κατασκηνώσεις.
8. Τη με αριθμ. 6/17/18-04-2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου περί έγκρισης
προγράμματος για τη συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, σε
παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2022.
9. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικονομικού έτους 2022.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 5.000,00 ευρώ, για τη συμμετοχή δώδεκα (12)
τέκνων ηλικίας τεσσάρων (4) έως δεκαέξι (16) ετών, των μονίμων και με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων της
Π.Ε. Πρέβεζας, σε παιδικές κατασκηνώσεις για τη θερινή περίοδο του έτους 2022 και για χρονικό διάστημα
έως δύο (2) εβδομάδες.
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π. Ε. Πρέβεζας,
οικονομικού έτους 2022 (Ε.Φ. 072 - ΚΑΕ 5297.01). …».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 5.000,00 € και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος
των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικονομικού έτους 2022 (Ε.Φ. 072 - ΚΑΕ
5297.01), για τη συμμετοχή δώδεκα (12) τέκνων ηλικίας τεσσάρων (4) έως δεκαέξι (16) ετών, των μονίμων
και με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας, σε παιδικές κατασκηνώσεις για τη θερινή περίοδο
του έτους 2022 και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) εβδομάδες, βάσει της αριθμ. 6/17/18-04-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου περί έγκρισης του προγράμματος για τη συμμετοχή
των τέκνων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, σε παιδικές κατασκηνώσεις για το
έτος 2022.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/835/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 91ο
Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών
μισθοδοσίας, για την ανανέωση της σύμβασης ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με
σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στην Π.Ε. Πρέβεζας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 5/12/1103-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της
Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2587/06-05-2022
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1130/06-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην
οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη: …
1. Την υπ’ αριθ. 3/04-03-2020 (ΑΔΑ:69ΠΓ7Λ9-ΚΗΓ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας
Ηπείρου με θέμα: «Πρόσληψη ενός (1) Π.Ε. Κτηνιάτρου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, μέχρι ένα (1) έτος,
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης ως το τέλος του Προγράμματος ‘Εμβολιασμοί κατά
της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών’ της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Πρέβεζας.
2. Την αριθ. 77680/3015/22-06-2020 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της Π.Ε. Πρέβεζας.
3. Την αριθ. 103531/3709/31-08-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με την οποία
προσλήφθηκε ένα (1) άτομο, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
στην εφαρμογή του προγράμματος «Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών» της
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
4. Την υπ’αριθ. πρωτ.50477/1878/20-04-2021( ορθή επανάληψη) (ΦΕΚ 1072/Γ΄/11-05-2021) απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας που αφορά την παράταση σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου
χρόνου του Ζυγούρη Κωνσταντίνου του Βασιλείου (ΠΕ Κτηνιάτρου), για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών στην εφαρμογή του προγράμματος Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των
Βοοειδών» της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Πρέβεζας από 20-04-2021 έως 3112-2021.
5. Την υπ’ αριθ. 508/334378/26-11-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Έγκριση δαπανών μισθοδοσίας
προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών
από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη,
επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών
κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2022» (ΦΕΚ 5483/τ. Β΄/26-11-2021)
6. Το υπ’ αριθ. 2001/364737/16-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με
θέμα: Δημοσίευση ΚΥΑ για την έγκριση δαπανών μισθοδοσίας εποχικού Προσωπικού – Άμεσες Ενέργειες
7. Την με αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ./2/οικ.223/05-01-2022 «Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών
πρόσληψης των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου και ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2022 σε
Υπηρεσίες και Εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,
σύμφωνα με την οποία ανανεώνονται οι συμβάσεις τριάντα (30) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων , από
την ημερομηνία λήξης των προηγούμενων και για ένα (1) ακόμη έτος , που απασχολούνται στην εφαρμογή
του Κοινοτικού Προγράμματος «Οζώδης Δερματίτιδα των Βοοειδών» στις Περιφερειακές Ενότητες
(ΔΑΟΚ)
8. Την υπ’αρθ.1/104/21-01-2022 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ
ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ), με την οποία εγκρίνεται η πραγματοποίηση δαπάνης και η διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου /ΠΕ Πρέβεζας οικ. έτους
2022, για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του Ζυγούρη Κωνσταντίνου του Βασιλείου , ειδικότητας
ΠΕ Κτηνιάτρων για την κάλυψη εποχιακών ή περιοδικών αναγκών στην εφαρμογή του προγράμματος
«Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών» της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της ΠΕ Πρέβεζας , για το χρονικό διάστημα από την επόμενη της λήξης της προηγούμενης
σύμβασής του, ήτοι από 01-01-2022 έως και 31-12-2022.
9. Την αριθ. πρωτ. 13237/479/31-01-2022 (ΑΔΑ: 607Β7Λ9-0ΝΥ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης
Διοικητικού – Οικονομικού / Τμήμα Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της Π.Ε.
Πρέβεζας, (α/α: 554/31-01-2022), ποσού 12.530,00 € , η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και
εντολών πληρωμής α/α 549/2022).
10. Την αριθ. 13546/490/01-02-2022 (ΑΔΑ:6ΡΒ87Λ9-ΒΤΤ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας,
σύμφωνα με την οποία ανανεώθηκε η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) του
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Ζυγούρη Κωνσταντίνου του Βασιλείου, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, που απασχολείται στην εφαρμογή του
προγράμματος «Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών» της Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, ήτοι από 01-01-2022 έως 31-12-2022.
11. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 67052/2529/05-05-2022 βεβαίωση της Προϊσταμένης του Τμήματος Εσόδων,
Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας περί της ύπαρξης
πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης παράτασης της σύμβασης ενός (1) ΠΕ Κτηνιάτρου με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για το έτος 2022.
12. Το γεγονός ότι κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2022 (αριθ. αποφ. 16/29-11-21 , ΑΔΑ:
Ω1Τ07Λ9-12Γ) δεν είχε προβλεφθεί η εγγραφή ετήσιας πίστωσης για την εν λόγω δαπάνη δεδομένου ότι
τόσο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και το Υπουργείο Εσωτερικών δεν είχαν εκδώσει τις σχετικές
αποφάσεις για την ανανέωση της σύμβασης έργου.
13. Την υπ΄ αριθ. 5/11-03-2022 απόφαση , ΑΔΑ: 6ΨΖ97Λ19-16Α, του Περιφερειακού Συμβουλίου με την
οποία εγκρίθηκε η πρώτη τροποποίηση προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2022
, στην οποία εγγράφηκε συμπληρωματική πίστωση στον ΚΑΕ 02.04.292.9459.01.000.01.
14. Το γεγονός ότι για την πληρωμή της μισθοδοσίας του ανωτέρω κτηνιάτρου έως 31-12-22, απαιτείται
επιπλέον του ποσού των 12.530,00 € και το ποσό των 6.916,92 € .
15. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π. Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2022, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας
ενός (1) ατόμου, που ανανεώθηκε η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ
Κτηνιάτρων για την κάλυψη εποχικών ή περιοδικών αναγκών στην εφαρμογή του Προγράμματος Εμβολιασμών
κατά της Οζώδους Δερματίτιδας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής
Ενότητας Πρέβεζας, για χρονικό διάστημα έως την λήξη της σύμβασή του, ήτοι 31-12-2022: (ΠΙΝΑΚΑΣ) …».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση συμπληρωματικής δαπάνης και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης,
όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας οικ. έτους 2022, για την κάλυψη των δαπανών
μισθοδοσίας ενός (1) ατόμου, του οποίου ανανεώθηκε η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων για την κάλυψη εποχικών ή περιοδικών αναγκών στην εφαρμογή του
Προγράμματος Εμβολιασμών κατά της Οζώδους Δερματίτιδας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για χρονικό διάστημα έως την λήξη της σύμβασής
του, ήτοι την 31-12-2022, ως εξής:
Υπηρεσία /
Έδρα Υπηρεσίας
Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε.
Πρέβεζας

Ειδικότητα

Περιγραφή δαπάνης

ΠΕ
Κτηνιάτρων

μισθοδοσία ενός (1)
ατόμου, που
ανανεώθηκε η
σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου,
ειδικότητας ΠΕ
Κτηνιάτρων έως 3112-2022

Π.Ε. Πρέβεζας /
Πρέβεζα

Ε.Φ. /Κ.Α.Ε.

292/9459.01.0
00.01

Ποσό 2022

Παρατηρήσεις

6.916,92

Η αρχική εγγεγραμμένη
πίστωση για το έτος 2022
δεν ήταν επαρκής και για
τον λόγο αυτό για το
οικονομικό έτος 2022
συμπληρώθηκε με το
αιτούμενο ποσό με την 1η
τροποποίηση του
προϋπολογισμού

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/839/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 95ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Καθαρισμός, μόρφωση και απομάκρυνση φερτών υλικών από την κοίτη του ποταμού
Λούρου από τα σφαγεία Βέργου έως τον Άγιο Γεώργιο Φιλιππιάδας (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4877/26-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1094/05-05-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη…..
Την υπ’ αριθ 50666/3421/05-04-2022, απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και
τίτλο : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρεια Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο:
«Καθαρισμός, μόρφωση και απομάκρυνση φερτών υλικών από την κοίτη του ποταμού Λούρου από τα σφαγεία
Βέργου έως τον Άγιο Γεώργιο Φιλιππιάδας (παροχή υπηρεσιών)». Την από 26-4-2022 τεχνική έκθεση του
έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας.
Και Επειδή
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες με χωματουργικά μηχανήματα της
μόρφωσης και απομάκρυνσης των φερτών υλικών που έχουν συσσωρευθεί στον ποταμό Λούρο και
συγκεκριμένα από τα σφαγεία Βέργου έως τον Άγιο Γεώργιο Φιλιππιάδας. Οι ανωτέρω εργασίες θα πρέπει
να γίνουν άμεσα ώστε να γίνετε σωστά η διευθέτηση της ροής των υδάτων στον ποταμό Λούρο.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του : «Καθαρισμός, μόρφωση και απομάκρυνση φερτών υλικών από
την κοίτη του ποταμού Λούρου από τα σφαγεία Βέργου έως τον Άγιο Γεώργιο Φιλιππιάδας (παροχή
υπηρεσιών)» σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ 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 «Καθαρισμός, μόρφωση και απομάκρυνση φερτών
υλικών από την κοίτη του ποταμού Λούρου από τα σφαγεία Βέργου έως τον Άγιο Γεώργιο Φιλιππιάδας
(παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 26-04-2022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και
θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός
ότι αφορά σε άμεσες εργασίες, με χωματουργικά μηχανήματα, μόρφωσης και απομάκρυνσης των φερτών
υλικών που έχουν συσσωρευθεί στον ποταμό Λούρο και συγκεκριμένα από τα σφαγεία Βέργου έως τον
Άγιο Γεώργιο Φιλιππιάδας, προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή διευθέτηση της ροής των υδάτων στον
ποταμό Λούρο.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/840/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 96ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Καθαρισμός ερεισμάτων από ξερά κλαδιά θάμνων και δέντρων του εθνικού οδικού
δικτύου από Μεσοπόταμο – Κανάλι Μύτικα (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4872/26-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1096/05-05-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη…..
1. Τις συνεχείς οχλήσεις των πολιτών αλλά και της Τροχαίας Πρέβεζας ότι τα ερείσματα των δρόμων είναι
γεμάτα από ξερά κλαδιά επικίνδυνα να πάρουν καμιά φωτιά αλλά και μετά από αυτοψία υπαλλήλου της
υπηρεσίας διαπιστώθηκε αυτό , πρέπει να προβούμε άμεσα στη συγκέντρωση από τα ερείσματα του εθνικού
οδικού δικτύου από Μεσοπόταμο έως Κανάλι - και Μύτικα όλων των ξερών κλαδιών θάμνων και δέντρων
και την απομάκρυνσή τους σε χώρους που επιτρέπεται . Όλες οι εργασίες θα γίνουν με εργατοτεχνικό
προσωπικό κυρίως με τα χέρια και ελάχιστων εργαλείων (τσουγκράνες φτυάρια και η φόρτωση τους και
απομάκρυνση τους με φορτηγά αυτοκίνητα .
2. Την με αριθμ. : 50661/3419/5-4-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 12.400,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του Έργου: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 12.400,00 € (με Φ.Π.Α.) με υποέργο : «Καθαρισμός ερεισμάτων από ξερά
κλαδιά θάμνων και δέντρων του εθνικού οδικού δικτύου από Μεσοπόταμο-Κανάλι Μύτικα (παροχή
υπηρεσιών)».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Καθαρισμός ερεισμάτων από ξερά
κλαδιά θάμνων και δέντρων του εθνικού οδικού δικτύου από Μεσοπόταμο - Κανάλι Μύτικα (παροχή
υπηρεσιών)» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 προϋπολογισμού
12.400,00 € (με Φ.Π.Α.) …».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 12.400,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ερεισμάτων από ξερά κλαδιά θάμνων
και δέντρων του εθνικού οδικού δικτύου από Μεσοπόταμο – Κανάλι Μύτικα (παροχή υπηρεσιών)», βάσει
της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Ηπείρου, επειδή απαιτείται άμεσα η συγκέντρωση των επικίνδυνων, για πρόκληση πυρκαγιάς, ξερών
κλαδιών, θάμνων και δέντρων που βρίσκονται στα ερείσματα του εθνικού οδικού δικτύου από
Μεσοπόταμο έως Κανάλι και Μύτικα, σε χώρους όπου επιτρέπεται, με εργατοτεχνικό προσωπικό και με
χρήση ελάχιστων εργαλείων (τσουγκράνες - φτυάρια), καθώς επίσης η φόρτωση και απομάκρυνση αυτών
με φορτηγά αυτοκίνητα.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
-267-

ΑΔΑ: 6ΔΧΖ7Λ9-Ρ5Ψ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/841/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 97ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση συλλογή στοιχείων για την επικαιροποίηση της μελέτης “Κατασκευή κόμβου
στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά)” (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5512/15-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1135/09-05-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη…..
1. Ότι, κρίθηκε απαραίτητη η επικαιροποίηση της μελέτης « Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας –
Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά) », ώστε να ληφθούν υπόψη στοιχεία που προέκυψαν μετά τη δημοπράτηση του
έργου (νέες επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή, αύξηση κυκλοφοριακού
φόρτου, αύξηση φόρτου και επί της εθνικής οδού), προκειμένου να τροποποιηθούν στοιχεία της μελέτης,
εφόσον κριθεί απαραίτητο, στο υπό κατασκευή κόμβο σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και επιστήμης και
κυρίως της ασφάλειας.
2. Την με αριθμ. : 57183/3844/14-04-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης
πίστωσης ποσού 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α
2020ΕΠ53000001 με υποέργο : «Άμεση συλλογή στοιχείων για την επικαιροποίηση της μελέτης «Κατασκευή
κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά)» (παροχή υπηρεσιών)»
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Άμεση συλλογή στοιχείων για την επικαιροποίηση
της μελέτης «Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά)» (παροχή υπηρεσιών)»
του έργου : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» της
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού 24.800,00 €......…».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος,
τοποθετήθηκε ως εξής: «Συμφωνούμε για την ανάγκη υλοποίησης του έργου του θέματός μας και την
επικαιροποίηση υπάρχουσας μελέτης αν και διαφωνούμε με την επιλογή να γίνει αυτό με την μέθοδο
της ανάθεσης έργου».
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 «Άμεση συλλογή στοιχείων για την επικαιροποίηση
της μελέτης “Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά)” (παροχή
υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή κρίθηκε απαραίτητη η επικαιροποίηση της ως άνω μελέτης,
προκειμένου να ληφθούν υπόψη στοιχεία που προέκυψαν μετά τη δημοπράτηση του έργου (νέες
επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή, αύξηση κυκλοφοριακού φόρτου,
αύξηση φόρτου και επί της εθνικής οδού), για την τροποποίηση στοιχείων της μελέτης στον υπό
κατασκευή κόμβο, εφόσον κριθεί απαραίτητο, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, της επιστήμης, αλλά
κυρίως της ασφάλειας.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/842/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 98ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (από σήραγγα Ακτίου έως
Ηγουμενίτσα) έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6572/09-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1154/10-05-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη
1. Ότι η συντήρηση του πρασίνου επί της Εθνικής Οδού Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας πρέπει να γίνει για την εύρυθμη λειτουργία της
Εθνικής Οδού δηλαδή την αποκατάσταση της ορατότητας των κινουμένων επί της Ε.Ο αρμοδιότητας της Π.Η με την κοπή ή
το κλάδεμα των δένδρων και θάμνων και το βοτάνισμα των ερεισμάτων προκειμένου να μείνουν ελεύθερα ζιζανίων, τα στηθαία
ασφαλείας, οι οριοδείκτες, οι πληροφοριακές πινακίδες, τα τεχνικά των οδών, οι κόμβοι των Ε.Ο, οι επικίνδυνες στροφές και
διασταυρώσεις των Ε.Ο, με τους επαρχιακούς, κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους και παράλληλα να μειωθούν οι κίνδυνοι για
πυρκαγιές τους καλοκαιρινούς μήνες εξ¨ αιτίας των ξηρών χόρτων που υπάρχουν στα ερείσματα αυτών, και ειδικά αυτούς τους
μήνες που θα αυξηθεί η κίνηση λόγω τουρισμού, αλλά και για την προστασία από πυρκαγιές.
2. Την με αριθμ. : 66737/4491/5-5-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 18.000,00 €
( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό
Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» της ΣΑΕΠ Ηπείρου με Κ.Α.2019 ΕΠ53000000.Του υποέργου «Συντήρηση πρασίνου
στην Ε.Ο. Πρέβεζας- Ηγουμενίτσα-(από σήραγγα Ακτίου έως Ηγουμενίτσα )έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)» προϋπολογισμού:
18.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. ΠρέβεζαςΗγουμενίτσα-(από σήραγγα Ακτίου έως Ηγουμενίτσα) έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)» έργου: «Συντήρηση, συμπλήρωση και
αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», της ΣΑΕΠ Ηπείρου με Κ.Α.2019
ΕΠ53000000 προϋπολογισμού: 18.000,00 € (με Φ.Π.Α.) …».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 18.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2019 ΕΠ53000000 και τίτλο
«Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου
2019-2021» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο.
Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (από σήραγγα Ακτίου έως Ηγουμενίτσα) έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)»,
βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται η συντήρηση του πρασίνου επί της εθνικής οδού Πρέβεζας –
Ηγουμενίτσας, για την εύρυθμη λειτουργία αυτής και συγκεκριμένα για την αποκατάσταση της ορατότητας
των κινούμενων επί της οδού, καθώς επίσης και η κοπή, το κλάδεμα των δένδρων και θάμνων, το
βοτάνισμα των ερεισμάτων προκειμένου αυτά, όπως και τα στηθαία ασφαλείας, οι οριοδείκτες, οι
πληροφοριακές πινακίδες, τα τεχνικά των οδών, οι κόμβοι των Ε.Ο., οι επικίνδυνες στροφές και
διασταυρώσεις των Ε.Ο. με τους επαρχιακούς, κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους, να μείνουν ελεύθερα
ζιζανίων και παράλληλα να μειωθούν οι κίνδυνοι πυρκαγιών, λόγω των ξηρών χόρτων που υπάρχουν
στα ερείσματα αυτών, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες που αναμένεται αύξηση της κίνησης λόγω
τουρισμού.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.………………………………………………………………………………………………………..………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/843/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 99ο
Έγκριση του 1ου πίνακα παρακατάθεσης συμπληρωματικών δικαστικών εξόδων για την
αναγνώριση δικαιούχων ιδιοκτητών ακινήτου που απαλλοτριώθηκε για την κατασκευή του έργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του
πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παραλίας Λούτσας
Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6924/11-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1206/11-052022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 33/2022
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας, με την οποία αναγνώρισε δικαιούχους ακινήτου
της απαλλοτρίωσης του έργου του θέματος και καταδικάζει τα δικαστικά έξοδα ποσού 400 € στην
Περιφέρεια Ηπείρου, εισηγείται: «… 1. Την έγκριση του 1ου πίνακα παρακατάθεσης συμπληρωματικών
δικαστικών εξόδων για την αναγνώριση δικαιούχων ιδιοκτητών ακινήτου που απαλλοτριώθηκε με την αριθμ.
6/27/22-07-2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβούλιου Ηπείρου (ΦΕΚ τ.Α.Α.Π. 176/19-08-2015) για την
κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
του πρώην ΔΗΜΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ (νυν ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ) ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΟΥΤΣΑΣ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΛΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ». 2. Την έγκριση, για την παρακατάθεση, δαπάνης
συνολικού ποσού τετρακοσίων ευρώ (400,00 €), σε βάρος της πίστωσης του ενάριθμου έργου με κωδικό Κ.Α.
2016ΕΠ01810013 της ΣΑΕΠ 018/1 Ηπείρου, στα πλαίσια του παραπάνω προαναφερόμενου πίνακα
παρακατάθεσης. …».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε την αναβολή
συζήτησης και λήψης απόφασης, προκειμένου να τροποποιηθεί το τεχνικό δελτίο του έργου, ώστε
να είναι δυνατή η πληρωμή του επιδικασθέντος ποσού σε βάρος της πίστωσης του ενάριθμου έργου
με κωδικό Κ.Α. 2016ΕΠ01810013 της ΣΑΕΠ 018/1 Ηπείρου. Το θέμα θα επανέλθει μετά από σχετική
εισήγηση της υπηρεσίας.
Αποφασίζει ομόφωνα
Αναβάλλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος: «Έγκριση του 1ου πίνακα παρακατάθεσης
συμπληρωματικών δικαστικών εξόδων για την αναγνώριση δικαιούχων ιδιοκτητών ακινήτου που
απαλλοτριώθηκε για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Έργα συλλογής, μεταφοράς,
επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών
Λούτσας και παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας, 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. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/844/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 100ο
Έγκριση παράτασης της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου το οποίο χρησιμοποιείται για
τις ανάγκες στέγασης των γραφείων των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ηπείρου.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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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. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την αριθμ. 4/136/16-02-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε
η διενέργεια δημόσιας μειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ. 242/96, και καταρτίσθηκε η διακήρυξη, για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου (γραφείο), που
θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Περιφέρειας Ηπείρου, για
πέντε (5) έτη, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών
της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκε στην αριθμ. πρωτ.
11507/711/13-02-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας. Ειδικότερα, το προσφερόμενο ακίνητο
(γραφείο) θα πρέπει να βρίσκεται στην πόλη των Ιωαννίνων, σε απόσταση το ανώτατο
εξακόσια μέτρα (600μ) από το Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικής επιφάνειας
είκοσι πέντε έως τριάντα πέντε τετραγωνικά μέτρα (25 - 35 τ.μ.) να διαθέτει αυτόνομη ψύξηθέρμανση και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας. Επίσης, εγκρίθηκε η
δαπάνη συνολικού ποσού € 5.000,00 για το μίσθωμα του ως άνω ακινήτου για το έτος 2017
– το ύψος του οποίου θα προσδιορισθεί από την κατακυρωτική απόφαση – καθώς και η
διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του Ε.Φ. 072 – ΚΑΕ
0813 του προϋπολογισμού έτους 2017 της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε Ιωαννίνων, ενώ για
τα υπόλοιπα έτη – δεδομένου ότι η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) έτη – την ισόποση
κατανομή της δαπάνης στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε Ιωαννίνων,
ήτοι € 5.000,00 για κάθε έτος και τη δέσμευση των σχετικών πιστώσεων των
προϋπολογισμών της Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα έτη που θα διαρκέσει η μίσθωση, σύμφωνα με
τις διατάξεις του 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) και του άρθρου 37 παρ. 1 του Ν. 4257/2014, το οποίο
αντικατέστησε το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.2362/1995.
7. Την αριθμ. 15/654/19-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί κατακύρωσης
του αποτελέσματος της διεξαγωγής από την Οικονομική Επιτροπή της δημόσιας
προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών
της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της πρωτ. 13516/880/20-02-2017 διακήρυξης
δημοπρασίας, στον κ. Χρύσανθο Κυριακόπουλο του Βασιλείου, ιδιοκτήτη του ακινήτου το
οποίο βρίσκεται στα Ιωάννινα, στην οδό Αθ. Διάκου 6, στο ισόγειο, επιφανείας 29,32 τ.μ. και
εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης για τη μίσθωση του ανωτέρω ακινήτου, για την κάλυψη
στεγαστικών αναγκών της Περιφέρειας Ηπείρου, για χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών με
δικαίωμα παράτασης για χρόνο ίσο προς τον αρχικώς προβλεπόμενο, και με τους όρους
όπως αναλυτικά θα αναφέρονται σ’ αυτή και με μηνιαίο μίσθωμα € 280,00 που θα βαρύνει
τον προϋπολογισμό 2017 της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε Ιωαννίνων (Ε.Φ. 072 – ΚΑΕ 0813),
βάσει της αριθμ. 4/136/16-02-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με
την αρ. πρωτ. 12187/807/16-02-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία
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καταχωρήθηκε με α/α 545 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης
Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου.
8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου,
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4824/11-05-2022
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1207/11-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.),
στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. Η Περιφέρεια Ηπείρου είχε μισθώσει για να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες των γραφείων των παρατάξεων
του Περιφερειακού Συμβουλίου ένα (1) γραφείο στην οδό Α. Διάκου 6, του οποίου η μίσθωση λήγει την 30
Μαΐου 2022. Επειδή εξακολουθούν να υφίστανται οι ανάγκες στέγασης των παρατάξεων του Περιφερειακού
Συμβουλίου, εισηγούμαστε την παράταση της μίσθωσης, για χρονικό διάστημα ίσο με τον αρχικώς
προβλεπόμενο χρόνο μίσθωσης (αρθρ. 21, Ν 242/7-8-1996), από 01/06/2022 έως 30/05/2027 με τους ίδιους
όρους της αρχικής σύμβασης και με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 20 του ίδιου Νόμου. Το ποσό του
μηνιαίου μισθώματος ανέρχεται στο ποσό των 280,00€.
Η δαπάνη για το 2022 (από 1/6 έως 31/12), βάση της Α/Α 32 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης με Αρ. Πρωτ.
363/37/03-01-2022, ανέρχεται στο ποσό των 1.960,00€, για κάθε επόμενο έτος μέχρι το 2026 στο ποσό των
3.360,00€ και για το 2027 (από 1/1 έως 30/5) στο ποσό των 1.400,00€ και βαρύνει τον προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Ηπείρου, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων (ΚΑΕ 072/0813). …».

9.

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

Εγκρίνει την παράταση της από 01-06-2017 σύμβασης μίσθωσης, του ακινήτου που βρίσκεται
επί της οδού Α. Διάκου 6 στα Ιωάννινα, στον ισόγειο, επιφανείας 29,32 τ.μ. ιδιοκτησίας
Χρύσανθου Κυριακόπουλου του Βασιλείου, το οποίο χρησιμοποιείται για την κάλυψη
στεγαστικών αναγκών των γραφείων των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου,
για χρονικό διάστημα ίσο με τον αρχικώς προβλεπόμενο χρόνο μίσθωσης, ήτοι από 01-06-2022
έως 30-05-2027 με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και με την επιφύλαξη των άρθρων
19 και 20 του Π.Δ. 242/96 και το ισχύον μηνιαίο μίσθωμα, ήτοι € 280,00 καθ’ όλη τη διάρκεια
της παράτασης της σύμβασης.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων (Ε.Φ. 072 - Κ.Α.Ε. 0813) για τα έτη 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 και
2027 (έως 30-05-2027) σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 363/37/03-01-2022 με α/α: 32 απόφαση
ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με α/α καταχώρησης 24 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/845/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 101ο
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Ανακατασκευή –
βελτίωση τεχνικών σε αρδευτικούς τάφρους (Ακροποταμιά, Γραμμενίτσα)»,
προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
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τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την με α/α 1173 και αρ. πρωτ. 1153/15-04-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού
€ 60.000,00 με ΦΠΑ για την πληρωμή του έργου «Ανακατασκευή – βελτίωση τεχνικών σε
αρδευτικούς τάφρους (Ακροποταμιά, Γραμμενίτσα)», σε βάρος των πιστώσεων του
Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9779.01.041.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας
οικ. έτους 2022 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2022, η οποία
καταχωρήθηκε με α/α 1155 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 862/11-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1208/11-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… Σας γνωρίζουμε ότι με την με αριθμό 5/11/11.03.2022 (ΑΔΑ: 6ΦΞ17Λ9-51Ε) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου έτους
2022 και από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της ΠΕ Άρτας, Έργων Χρηματοδοτούμενων από Έσοδα του
ΝΠΔΔ έτους 2022, εγκρίθηκε η διάθεση ποσού 60.000,00 € για το έργο του θέματος.
Από την ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η μελέτη του παραπάνω έργου
προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 48.387,10 € και
συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 60.000,00 € και εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 739/06.05.2022 απόφαση του
Δ/ντή ΤΕ/ΠΕ Άρτας.
Σας στέλνουμε τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική
Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου
«Ανακατασκευή – βελτίωση τεχνικών σε αρδευτικούς τάφρους (Ακροποταμιά, Γραμμενίτσα)» και
παρακαλούμε, λόγω αρμοδιότητας, να προβείτε στην κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας,
σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν 3852/2010, προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοπράτησή του.
Για την Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του παραπάνω έργου, καθώς και για τυχόν επανάληψη αυτής, η
Υπηρεσία μας προτείνει τους παρακάτω υπάλληλους:
Τακτικά μέλη:
1. Μαρία Βασιλειάδη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Πρόεδρο,
2. Χρυσάνθη Τσιρώνη, Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, μέλος,
3. Ιωάννη Τσιρώνη, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, μέλος
Αναπληρωματικά μέλη αυτών:
1. Ιωάννα Ζαρκάδα, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Πρόεδρο,
2. Γεώργιο Δάφνο, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, μέλος,
3. Αλεξάνδρα Βέλιου, Μηχανικό Δομικών Έργων ΤΕ, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, μέλος
και παρακαλούμε λόγω αρμοδιότητας να προβείτε στη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού
του παραπάνω έργου, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του
Ν 4782/2021…».
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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. Άρτας «Ανακατασκευή – βελτίωση τεχνικών σε αρδευτικούς
τάφρους (Ακροποταμιά, Γραμμενίτσα)», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 862/11-05-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας και
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε
με την αριθμ. πρωτ. 739/06.05.2022 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας και
Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Άρτας.
Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ
071.9779.01.041.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους
2022, βάσει της με α/α 1173 και αρ. πρωτ. 1153/15-04-2022 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης,
η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1155 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας
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. Άρτας
«Ανακατασκευή – βελτίωση τεχνικών σε αρδευτικούς τάφρους (Ακροποταμιά, Γραμμενίτσα)»,
προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Βασιλειάδη Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ, Πρόεδρος
2. Τσιρώνη Χρυσάνθη, Τοπογράφος Μηχανικός, ΠΕ
3. Τσιρώνης Ιωάννης, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ζαρκάδα Ιωάννα, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ, αν. Πρόεδρος
2. Δάφνος Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ
3. Βέλιου Αλεξάνδρα, Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/847/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2ο
Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Άμεση αποκατάσταση κατολισθήσεων του επαρχιακού οδικού δικτύου από γέφυρα Γκόγκου
έως Δ.Δ. Κτιστάδων», προϋπολογισμού € 186.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής
Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 6827/11-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1210/12-052022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη:
➢ Το Ν. 4412/16 ‘’Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ), άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
➢ Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α’) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
➢ Την υπ’ αριθ. 70441/4734 από 10-05-2022 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης
πίστωσης ποσού 186.000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001 και με τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο : «Άμεση αποκατάσταση κατολισθήσεων του επαρχιακού
οδικού δικτύου από γέφυρα Γκόγκου έως Δ.. Κτιστάδων»).
➢ Τα από 11-05-2022 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από
την Υπηρεσία μας.
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 το ότι :
➢ Κατά μήκος του επαρχιακού οδικού δικτύου από γέφυρα Γκόγκου προς το Δ.. Κτιστάδων, υπάρχει
μεγάλη κατολίσθηση σε τμήμα αυτού, η οποία είναι ενεργή και χρήζει άμεσης αποκατάστασης.
➢ Για το σκοπό αυτό απαιτείται να γίνει άμεσα μεταφορά του άξονα της οδού προς τα ανάντι, προκειμένου
να κατασκευαστεί δρόμος σε σταθερό έδαφος και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
➢ Την συγκρότηση επιτροπής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τα παρακάτω
μέλη:
Τακτικά μέλη :
1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
Αναπληρωματικά μέλη :
1. Ασπασία Γόγολου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
2. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

1.

2.

Εισηγούμαστε
Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το
άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το έργο : «Άμεση αποκατάσταση κατολισθήσεων του επαρχιακού
οδικού δικτύου από γέφυρα Γκόγκου έως Δ.Δ. Κτιστάδων».
Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης….».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεση αποκατάσταση κατολισθήσεων του
επαρχιακού οδικού δικτύου από γέφυρα Γκόγκου έως Δ.Δ. Κτιστάδων», προϋπολογισμού €
186.000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και τα από 11-05-2022 συμβατικά τεύχη του
έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίνει τη δαπάνη
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και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου
με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της
κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που
δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ.
πρωτ. 6827/11-05-2022 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και
Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση
κατολισθήσεων του επαρχιακού οδικού δικτύου από γέφυρα Γκόγκου έως Δ.Δ. Κτιστάδων»,
προϋπολογισμού € 186.000,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Ιωάννης Μάμαλης

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. Πρόεδρος

2.

Κωνσταντίνος Γκεσούλης

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι.

3.

Αθανάσιος Νάκας

Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, στην Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Ασπασία Γόγολου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι.

2.

Λάμπρος Κιτσαράς

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι.

3.

Ιωάννης Αρκομάνης

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, στην Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι,

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. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/848/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Διαμόρφωση προσβάσεων προς επαγγελματικές στέγες και σύνδεσης με επαρχιακό δίκτυο στα
όρια του πρώην Δήμου Μπιζανίου (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5672/26-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1215/12-05-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη…..
7.Την υπ’ αριθ. από απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 18.600,00€ με το ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου,
σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση –
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο:
«Διαμόρφωση προσβάσεων προς επαγγελματικές στέγες και σύνδεσης με επαρχιακό δίκτυο στα όρια του
πρώην δήμου Μπιζανίου (παροχή υπηρεσιών)».
8.Την από 26-04-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά χωματουργικές εργασίες
αποκατάστασης οδών χωμάτινων κυρίως που χρησιμοποιούν επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής του
Μπιζανίου, καθώς και διαμόρφωση τάφρων στραγγιστικών για την απορροή των νερών, ώστε να μην
δημιουργούν προβλήματα στο κατάστρωμα των οδών αυτής.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Διαμόρφωση προσβάσεων προς
επαγγελματικές στέγες και σύνδεσης με επαρχιακό δίκτυο στα όρια του πρώην δήμου Μπιζανίου (παροχή
υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού:
18.600,00€ (με Φ.Π.Α.).…».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 18.600,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διαμόρφωση προσβάσεων προς επαγγελματικές
στέγες και σύνδεσης με επαρχιακό δίκτυο στα όρια του πρώην Δήμου Μπιζανίου (παροχή υπηρεσιών)»,
βάσει της από 26-04-2022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε χωματουργικές
εργασίες αποκατάστασης χωμάτινων κυρίως οδών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες της
ευρύτερης περιοχής του Μπιζανίου, καθώς και διαμόρφωση τάφρων στραγγιστικών για την απορροή των
νερών, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στο κατάστρωμα των οδών.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/849/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και
εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου
(ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ.
4993/745/24-7-1975 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς
ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του
δημοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. περί ων το αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53».
6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων,
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3153/11-05-2022 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1211/12-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την
οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 14.884,19 € χωρίς Φ.Π.Α. (18.456,38 € με
Φ.Π.Α.) για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων
και οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων, καθώς και ειδών συνεργείου, όπως αναφέρονται στο
συνημμένο πίνακα και σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της
αρμόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για
κάθε όχημα.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, συνολικού ποσού 18.456,38 € με Φ.Π.Α. 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, ελαστικών, ειδών συνεργείου
(ανταλλακτικά - αναλώσιμα, κ.λ.π.), επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων καθώς και προμήθεια
διαφόρων υλικών και παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας
Ιωαννίνων έτους 2022»), όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα:
Α/Α

1

2

ΑΡΙΘ. ΜΗΧΟΧΗΜ.
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ,
ΥΛΙΚΑ
Κ.Λ.Π

ΚΗΗ 6024

ΜΕ 121974

ΑΡΙΘ. ΜΗΧ-ΟΧΗΜ.,
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, ΥΛΙΚΑ
Κ.Λ.Π

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΚΛΑΡΚ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ &
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΜΠΟΥΖΙ (ΤΕΜ. 4), ΣΕΤ
ΜΠΟΥΖΟΚΑΛΩΔΙΑ,
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΑ 62ΑΗ,
ΛΑΔΙ 10W-40 (2LT), ΠΑΡΑΦΛΟΥ(1LT),
ΛΑΜΠΑ 12V-5W, ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΑΡΜΠΡΙΖ,
ΣΚΙΑΔΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΖΙ ΜΠΟΥΖΟΚΑΛΩΔΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΚΙΑΔΙΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΤΕΜ
2)

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΠΟΣΟ ΜΕ
ΦΠΑ 24%

281,46 €

349,01 €

40,00 €

49,60 €

170,00 €

210,80 €
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3

ΚΗΗ 6034

ΦΟΡΤΗΓΟ

4

ΜΕ 93717

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

5

ΜΕ 121974

ΚΛΑΡΚ

6

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

7

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

8

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

9

ΜΕ 121960

10

ΚΗΥ 9171

11

ME 93718

12
13
14

ME 123706
ΚΗΗ 6037
ΜΕ 113269

15

ΜΕ 121962

16

17

ΜΕ/ ΕΙΔ. ΤΥΠ.
(ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ)
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΦΟΡΤΗΓΟΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ

ΚΗΗ 6014

ΚΗΗ 6015

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 1 ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ, 2
ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ, 20 ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΤΡΟΧΟΥ,
1 ΑΕΡΟΣΥΜΠΛΕΚΤΗ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 1 ΤΡΟΜΠΑ
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΝΩ, 1 ΤΡΟΜΠΑ
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΚΑΤΩ, 2 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ, 2
ΣΠΙΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ, 2 ΦΙΛΤΡΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ, 2 ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 1 ΣΕΤ ΣΙΑΓΟΝΕΣ, 2
ΚΟΛΛΑΡΑ SIL, 4 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΙΣΤΟΥ , 1
ΑΛΥΣΙΔΑ, 1 ΙΜΑΝΤΑΣ, 1 ΑΝΤΛΙΑ
ΦΡΕΝΩΝ, 1 ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ
ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ 1500W ΔΙΣΚΟΣ
216mm STANLEY (ΤΕΜ. 1), ΔΙΣΚΟΙ
125x6x22 λείανσης DRONCO (ΤΕΜ. 2),
ΔΙΣΚΟΙ 125x1x22 ΚΟΠΗΣ INOX PERFECT
(ΤΕΜ 8), ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΜΑΡΑΓΚΩΝ
INGCO 140x1200mm (ΤΕΜ. 1), ΔΙΣΚΟΙ
125x1.2x22.2 Μαρμάρου perfect DRONCO
(ΤΕΜ. 10), ΔΙΣΚΟΙ 125x6x22 ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ
ATTACK (ΤΕΜ. 10), ΛΙΜΑ 8"
Ημιστρογγ.INGCO πο (ΤΕΜ. 1), ΔΡΑΠΑΝΟ
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 18V 2 ΜΠΑΤΑΡ.
4ΑΜ+ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ (ΤΕΜ. 1)
ΣΩΛΗΝΑ 2'' ΓΑΛΒ.(ΜΕΤΡΑ 96,00),
ΣΙΔΗΡΟΓΩΝΙΑ 40*4 (ΚΙΛΑ300,00),
ΣΙΔΗΡΟΓΩΝΙΑ 60*60 (ΚΙΛΑ340,00),
ΛΑΜΑΡΙΝΑ (ΚΙΛΑ 600,00)
KRAFT- ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 16,8V
2,6Ah (ΤΕΜ 2)

973,00 €

1.206,52 €

772,00 €

957,28 €

644,00 €

798,56 €

546,57 €

677,75 €

3.911,52 €

4.850,28 €

384,00 €

476,16 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ :ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ

689,52 €

855,00 €

ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 205/80R16 (TEM 4)

443,56 €

550,01 €

ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 365/85R20 (TEM 1)

887,10 €

1.100,00 €

443,56 €
2.321,40 €
193,52 €

550,01 €
2.878,54 €
239,96 €

1.870,92 €

2.319,94 €

115,74 €

143,52 €

49,50 €

61,38 €

97,32 €

120,68 €

49,50 €
14.884,19 €

61,38 €
18.456,38 €

ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 205/75R16 (TEM 4)
ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 315/80R22,5 (TEM 6)
ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 1000-20 ΑΕΡ/ΜΟΣ (ΤΕΜ 4)
ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 18,4-30 (TEM 2), 12,5/80-18
(ΤΕΜ 2), 18,4-30 ΑΕΡ/ΜΟΣ (ΤΕΜ 2),
12,5/80-18 ΑΕΡ/ΜΟΣ (ΤΕΜ 2)
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: SELENIA WR
FORWARD 0W30, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ,
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ, ΦΙΛΤΡΟ Α/C, ΚΑΘΑΡ.
ΦΡΕΝΩΝ, ΥΓΡΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΕΡΒΙΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: SELENIA WR
FORWARD 0W30, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ,
ΦΙΛΤΡΟ Α/C, ΚΑΘΑΡ. ΦΡΕΝΩΝ, ΥΓΡΟ
ΠΑΡΜΠΡΙΖ
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΕΡΒΙΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/850/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 5ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πρόσβαση στη τράπεζα νομικών
πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ», για το έτος 2022.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
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τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 4826/11-05-2022 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1209/12-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία
η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…Προκειμένου να συνεχισθεί η συνεργασία της
Περιφέρειας Ηπείρου με την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «NET COMPANY_INTRASOFT
SA» για την πρόσβαση στη τράπεζα νομικών πληροφοριών (NOMOS) για το 2022, παρακαλούμε
όπως εγκριθεί η σχετική δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 1.258,99 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της ΠΕ Ιωαννίνων οικ. Έτους
2021, ΕΦ:072 και ΚΑΕ: 0873…».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.258,99 πλέον ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης,
σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 & ΚΑΕ 0873 του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, για την απόκτηση πρόσβασης στην
τράπεζα νομικών πληροφοριών «NOMOΣ», για το έτος 2022.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/851/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 6ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία δημοσιογράφων από Η.Π.Α. και
Καναδά.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
-290-

ΑΔΑ: 6ΔΧΖ7Λ9-Ρ5Ψ

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (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. 685/12-052022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1212/12-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην
οποία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…..Μετά από αίτημα του Προϊσταμένου Υπηρεσίας Εξωτερικού ΕΟΤ Β. Αμερικής θα διοργανωθεί "Presstrip 10 ημερών με Δέκα Αμερικανούς και Καναδούς δημοσιογράφους στην Περιφέρεια Ηπείρου το διάστημα
25 Μαΐου 2022 έως 3 Ιουνίου 2022. Η Περιφέρεια Ηπείρου καλύπτει το κόστος αεροπορικών και μεταφορικών
εντός Ελλάδας και εντός της Περιφέρειας Ηπείρου, τη φιλοξενία σε ξενοδοχεία της Ηπείρου, γεύματα και
δείπνα, καφέδες, γλυκά και σνακ, καθημερινή παρουσία συνοδού-μεταφραστή και ξεναγού, συμμετοχή σε
δραστηριότητες εμπειρίας όπως μαθήματα μαγειρικής (άνοιγμα φύλλου πίτας κα), ράφτινγκ, οινογνωσία κλπ,
είσοδοι σε μουσεία, πινακοθήκες, αρχαιολογικούς χώρους κλπ
Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 23.981,60€ 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: «Φιλοξενία δημοσιογράφων Η.Π.Α.
και Καναδά έτους 2022»….»

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 23.981,60 € 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:
«Φιλοξενία δημοσιογράφων Η.Π.Α. και Καναδά έτους 2022», για την κάλυψη των δαπανών για την
διοργάνωση ενός “Press-trip” 10 ημερών για δέκα (10) Αμερικανούς και Καναδούς δημοσιογράφους, οι
οποίοι θα επισκεφθούν την Ήπειρο το διάστημα 25 Μαΐου 2022 έως 3 Ιουνίου 2022, και θα περιλαμβάνει
τα αεροπορικά εισιτήρια και την μεταφορά τους εντός Ελλάδας και εντός της Περιφέρειας Ηπείρου, τη
φιλοξενία σε ξενοδοχεία της Ηπείρου, γεύματα και δείπνα, καφέδες, γλυκά και σνακ,
καθημερινής παρουσίας συνοδού-μεταφραστή και ξεναγού, την συμμετοχή τους σε δραστηριότητες
εμπειρίας όπως μαθήματα μαγειρικής (άνοιγμα φύλλου πίτας κα), ράφτινγκ, οινογνωσία κλπ, την είσοδο
σε μουσεία, πινακοθήκες, αρχαιολογικούς χώρους κλπ.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/852/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 7ο
Έγκριση παράτασης της σύμβασης 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 V-A Greece-Italy 2014-2020".
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 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 20142020.
6. Τις αριθμ. 9/453/22-03-2021, 21/1258/30-07-2021, 31/1800/09-11-2021 και 35/2051/21-12-2021
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης διενέργειας, συγκρότησης της Επιτροπής
Διενέργειας, κατάρτισης των όρων της διακήρυξης, έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής και
κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του 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 V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», του έργου της ΣΑΕΠ 318/6 με ΚΑ 2019ΕΠ31860008, στον
οικονομικό φορέα «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Λ.Κ.Ε.», στο ποσό των € 204.820,00 με ΦΠΑ.
7. Την εισήγηση του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων της Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ.
πρωτ. 4847/12-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1216/12-05-2022 στον φάκελο
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Σας διαβιβάζουμε για έγκριση τα πρακτικό 1 της συνεδριάσεως της Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής του Έργου «Έρευνα, ανάλυση, ανάπτυξη και αξιοποίηση τοπικών και παραδοσιακών
δημιουργικών βιομηχανιών» για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου “Holistic networking of creative industries
via hubs», με το ακρωνύμιο “CREATIVE@HUBs” με αντικείμενο, Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και ΕπιμόρφωσηςΕκπαίδευση Ενηλίκων-Υπηρεσίες τεχνικής εκπαίδευσης.
Παρακαλούμε για την έκδοση της σχετικής απόφασής σας ….».
Στο συνημμένο στην εισήγηση, Πρακτικό 1/11-05-2022 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής
(ΕΠΠΕ), αναφέρονται επί λέξει τα εξής:
«…
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1
Η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής (ΕΠΠΕ) της από σύμβασης για το έργο «Έρευνα, ανάλυση, ανάπτυξη
και αξιοποίηση τοπικών και παραδοσιακών δημιουργικών βιομηχανιών» για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου
«Holistic networking of creative industries via hubs», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής
Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, αρμόδια για την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου
του Αναδόχου, καθ’ όλη τη διάρκεια της συναφθεισομένης σύμβασης, η οποία συγκροτήθηκε με την οικ. οικ.
6253/464/18-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΑΔΑ: ΩΝΘΛ7Λ9-16Ξ), αποτελούμενη από τους:
Α. Κατόπη Βασίλειο, υπάλληλο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ως πρόεδρο
Β. Χριστοδούλου Κων/νο προϊστάμενο του τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής της Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ως μέλος και
Γ. Τσιάρα Ευάγγελο, υπάλληλο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου,
ως μέλος
συνεδρίασε σήμερα 11/05/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στο γραφείο 306 της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου, με παρόντα όλα τα μέλη, προκειμένου να εξετάσει αίτημα του
αναδόχου για τροποποίηση της από 05.01.2021 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010415842 σύμβασης
Η ΕΠΠΕ έχοντας υπόψη:
• Τα από 19.04.2022 και 06-05-2022 αιτήματα του αναδόχου του έργου
• Την από 19/4/22 έγκριση παράτασης του έργου από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 μέχρι 30/6/2023
• η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης και δεν τροποποιεί το οικονομικό της
αντικείμενο
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•
•

Το άρθρο 23 της Σύμβασης «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ»
Τις ανάγκες του έργου,
Εισηγούμαστε
Α. Την έγκριση παράτασης της σύμβασης, η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της
ανάδοχου εταιρείας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) για την
υλοποίηση του έργου, Έρευνα, ανάλυση, ανάπτυξη και αξιοποίηση τοπικών και παραδοσιακών δημιουργικών
βιομηχανιών» για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Holistic networking of creative industries via hubs», μέχρι
και 28-12-2022, για όλες τις υπηρεσίες της κύριας σύμβασής
Β. Την τροποποίηση του άρθρου 22.1. της σύμβασης ως εξής:
22.1 Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά, με την υποβολή των παραδοτέων ή τμήματος αυτών, μετά την
προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον Ανάδοχο. Η οριστική παραλαβή τους (ολόκληρων ή του
ποσοστού των εργασιών των παραδοτέων) θα βεβαιώνεται από την ΕΠΠΕ, καθώς και η καταβολή του τιμήματος
που τους αναλογεί.
Σημειώνεται ότι, οι παραπάνω τροποποιήσεις της σύμβασης δεν επιφέρουν καμία μεταβολή ως προς το
οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.
Η ΕΠΠΕ υποβάλλει το παρόν Πρακτικό στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ώστε να προβεί στις
νόμιμες διαδικασίες ως Αναθέτουσα Αρχή.
Το παρόν Πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε τρία (3) αντίτυπα.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
………….…………………………………………………………………………………………..….».
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την παράταση της από 05-01-2021 σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Λ.Κ.Ε.», αναδόχου
παροχής υπηρεσιών 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 V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», μέχρι την 28-12-2022, για όλες τις
υπηρεσίες της κύριας σύμβασης και
Β. Εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 22.1. της ανωτέρω σύμβασης ως εξής: «22.1 Οι πληρωμές θα
γίνονται τμηματικά, με την υποβολή των παραδοτέων ή τμήματος αυτών, μετά την προσκόμιση των
απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον Ανάδοχο. Η οριστική παραλαβή τους (ολόκληρων ή του ποσοστού
των εργασιών των παραδοτέων) θα βεβαιώνεται από την ΕΠΠΕ, καθώς και η καταβολή του τιμήματος που
τους αναλογεί.»,
σύμφωνα με το Πρακτικό 1/11-05-2022 (ανωτέρω υπό στ. 8), της Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής (ΕΠΠΕ).
Σημειώνεται ότι οι παραπάνω τροποποιήσεις της σύμβασης, δεν επιφέρουν καμία μεταβολή ως προς το
οικονομικό της αντικείμενο.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/853/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 8ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας
Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας και του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Γραμμενίτσας Βλαχέρνας, για την εκτέλεσης του έργου «Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή συντήρηση δέκα αντλιών αρδευτικών αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ Γραμμενίτσας - Βλαχέρνας»,
προϋπολογισμού € 9.300,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 856/12-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1214/12-052022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Σας στέλνουμε συνημμένα σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «Προμήθεια
ανταλλακτικών για την επισκευή - συντήρηση δέκα αντλιών αρδευτικών αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ
Γραμμενίτσας - Βλαχέρνας» προϋπολογισμού 9.300,00 €, το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του έργου
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού - υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021)» (Υποέργο:
«Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή - συντήρηση δέκα αντλιών αρδευτικών αντλιοστασίων του
ΤΟΕΒ Γραμμενίτσας - Βλαχέρνας») και παρακαλούμε για την έγκριση αυτής, προκειμένου μετά την υπογραφή
της από τους εμπλεκόμενους φορείς, να προχωρήσει η κατασκευή του έργου.
Το αντικείμενο του έργου αφορά την αποκατάσταση της λειτουργικότητας δέκα αντλιών των αρδευτικών
αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ Γραμμενίτσας - Βλαχέρνας. Με την σύναψη της εν λόγω σύμβασης, θα είναι δυνατή
η εκτέλεση του έργου από την ΠΕ Άρτας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.…».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α.

Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας και
του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Γραμμενίτσας - Βλαχέρνας, για την εκτέλεση
του έργου «Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή - συντήρηση δέκα αντλιών αρδευτικών
αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ Γραμμενίτσας - Βλαχέρνας», προϋπολογισμού € 9.300,00 με ΦΠΑ και των
όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. πρωτ. 856/12-052022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, Σχέδιο.

Β.

Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, ως
εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας, τους κάτωθι υπαλλήλους: Α) τον κ. Αριστοτέλη
Μπακόλα, Ηλ/γο Μηχ/γο Μηχανικό ΠΕ, Δ/ντή Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας, με αναπληρωτή του τον
κ. Ιωάννη Τσιρώνη, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ, υπάλληλο Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας, και Β)
τον κ. Στέφανο Πανή, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, Προϊστάμενο Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων
Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας, με αναπληρώτρια του την κα Ιωάννα Ζαρκάδα, Πολιτικό
Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας.

Γ.

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 9.300,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση αποκατάσταση αρδευτικών - υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού - υδρευτικού δικτύου
Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021)», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου 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. 12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/854/13-05-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 70876/1181/11-05-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 9ο
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου 3: «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός
αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Ραγίου-Κεστρίνης», προϋπολογισμού € 137.640,00 με ΦΠΑ της
Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του
ΤΟΕΒ Ραγίου-Κεστρίνης», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
(Π.Α.Α.) 2014-2020, με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0022042071 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,
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το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. πρωτ. 834/01-04-2021 (ΑΔΑ: Ψ8Ω37Λ9-ΕΤΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη
Ηπείρου, περί Ένταξης της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού και
ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Ραγίου ‐ Κεστρίνης» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022042071, στη
Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», του Υπομέτρου 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις
σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της
γεωργίας και της δασοκομίας», του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του
ενεργητικού» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, προϋπολογισμού
€ 1.049.707,81 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου της ΣΑΕ 082/1 με
Κ.Α. 2021ΣΕ08210009 και τίτλο «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων (Δράση 4.3.1),
Περιφέρειας Ηπείρου», συνολικού προϋπολογισμού € 13.338.301,09 βάσει της αριθμ.
πρωτ. 50670/05-05-2021 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.
6. Την αριθμ. 34/2005/08-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και οι όροι αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας
Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Ραγίου-Κεστρίνης, για την υλοποίηση του υποέργου 3: «Βελτίωση εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Ραγίου-Κεστρίνης», προϋπολογισμού €
137.640,00 με ΦΠΑ της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και
ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Ραγίου-Κεστρίνης», ορίσθηκαν οι εκπρόσωποι της
Περιφέρειας Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης και εγκρίθηκε
η απαιτούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου, και η διάθεση της
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕ 082/1 του ΠΔΕ, με Κ.Α.
2021ΣΕ08210009 και τίτλο «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων (Δράση 4.3.1) Περιφέρειας
Ηπείρου».
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7654/12-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1218/12-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη : ….
6. Το αρ. πρ. οικ. 141625/13214/09-10-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Ηπείρου με το οποίο διαβιβάστηκε, όπως ελέγχθηκε και θεωρήθηκε, η μελέτη «Φωτοβολταϊκός Σταθμός
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με την Μέθοδο του Εικονικού Συμψηφισμού (Virtual Net Metering)
Τ.Ο.Ε.Β. Κεστρίνης Ράγιου».
7. Την υπ’ αρίθμ. 834/1-4-2021 απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «Έργα εκσυγχρονισμού,
εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Ράγιου Κεστρίνης», της δράσης 4.3.1., του
υπομέτρου 4.3., του μέτρου 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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Την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία το έργο εντάσσεται στην Συλλογική
Απόφαση έργων ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2021ΣΕ08210009.
Την αρ. πρ. 178238/22059/10-11-2021 αίτηση προέγκρισης δημοπράτησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με τα επισυναπτόμενα έγγραφα της, προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της
Περιφέρειας Ηπείρου.
Το υπ. αρίθμ. 3065/10-12-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Ηπείρου με
το οποίο αιτήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας συμπληρωματικά στοιχεία.
Την από 20/12/2021 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Ράγιου
Κεστρίνης για την υλοποίηση του υποέργου «Βελτίωση-εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Ράγιου
Κεστρίνης» της πράξης με τίτλο «Έργα εκσυγχρονισμού εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του
ΤΟΕΒ Ράγιου Κεστρίνης», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0022042071.
Το υπ. αρίθμ. 105/21-01-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Ηπείρου με
το οποίο διατυπώνεται αρνητική γνώμη για την προέγκρισης δημοπράτησης της πράξης.
Την αρ. πρ. 49156/5593/01-04-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με τα
επισυναπτόμενα έγγραφα του, προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Ηπείρου για την
ολοκλήρωση της πράξης και την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησης της.
Το υπ. αρίθμ. 825/05-05-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Ηπείρου με
το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και την διαδικασία προκήρυξης
του υποέργου «Βελτίωση-εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Ράγιου Κεστρίνης» της πράξης με τίτλο
«Έργα εκσυγχρονισμού εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Ράγιου Κεστρίνης», με
κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0022042071, συνολικού προϋπολογισμού 137,640,00 ευρώ.
σας διαβιβάζουμε τα Τεύχη Δημοπράτησης καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού
του υποέργου «Βελτίωση-εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Ράγιου Κεστρίνης» της πράξης με τίτλο
«Έργα εκσυγχρονισμού εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Ράγιου Κεστρίνης», με
κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0022042071, συνολικού προϋπολογισμού 137,640,00 ευρώ και παρακαλούμε, λόγω
αρμοδιότητας, να προβείτε στην κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας, προκειμένου να
προχωρήσουμε στη δημοπράτησή του.
Επιπλέον παρακαλούμε, λόγω αρμοδιότητας, να προβείτε στη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμού του παραπάνω έργου, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει. Η Υπηρεσία μας εισηγείται την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του παραπάνω
έργου, καθώς και για τυχόν επανάληψη αυτής, από τους παρακάτω υπάλληλους:
Τακτικά μέλη
Τσολίγκας Θεόδωρος, ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού Π.Ε., υπάλληλο Περιφερειακής Ενότητας
Θεσπρωτίας, ως Πρόεδρο
Ντάρα Μαρία, ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε., υπάλληλο Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας ως
μέλος,
Κολιούση Χριστίνα, ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε., υπάλληλο Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας,
ως μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη
Δήμα Άννα, ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε., υπάλληλο Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας , ως
αναπληρώτρια Πρόεδρος,
Γούλα Δήμητρα, ειδικότητας Π.Ε. Μηχανικού Χωροταξίας & Περ. Ανάπτυξης, υπάλληλο Περιφερειακής
Ενότητας Θεσπρωτίας, ως αναπληρωματικό μέλος,
Αλεξίου Παύλος, ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε., υπάλληλο Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας,
ως αναπληρωματικό μέλος.…».

8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.

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 υποέργου 3: «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ ΡαγίουΚεστρίνης», προϋπολογισμού € 137.640,00 με ΦΠΑ της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού,
εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Ραγίου-Κεστρίνης», με κωδικό
ΟΠΣΑΑ 0022042071 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης
4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕ 082/1 με
Κ.Α. 2021ΣΕ08210009, βάσει της από 20-12-2021 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της
Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Ραγίου-Κεστρίνης, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την
αριθμ. 34/2005/08-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
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με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Θεσπρωτίας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 7654/12-05-2022 εισήγηση της
Υπηρεσίας, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, και βάσει της αριθμ. πρωτ. 825/05-05-2022
θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, για τα σχέδια
των τευχών της διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το ως
άνω Υποέργο και
−

Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
Η προκαλούμενη δαπάνη για την εκτέλεση του ανωτέρω Υποέργου 3 «Βελτίωση εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Ραγίου-Κεστρίνης», θα βαρύνει τις πιστώσεις του
έργου της ΣΑΕ 082/1 του ΠΔΕ, με Κ.Α. 2021ΣΕ08210009 και τίτλο «Υποδομές Εγγείων
Βελτιώσεων (Δράση 4.3.1), Περιφέρειας Ηπείρου», βάσει της αριθμ. πρωτ. 50670/05-05-2021
απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και της αριθμ. 34/2005/08-12-2021
απόφασης 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 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 Υποέργου 3 «Βελτίωση εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Ραγίου-Κεστρίνης», προϋπολογισμού € 137.640,00
με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας,
και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Τσολίγκας Θεόδωρος, Μηχανολόγος Μηχανικός, ΠΕ, Πρόεδρος
2. Ντάρα Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ
3. Κολιούση Χριστίνα, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ,
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Δήμα Άννα, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ, αν. Πρόεδρος
2. Γούλα Δήμητρα, Μηχανικός Χωροταξίας & Περ,. Ανάπτυξης, ΠΕ
3. Αλεξίου Παύλος, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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