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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία αποτελείται από τον 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, ως Πρόεδρο, δύο (2) Αντιπεριφερειάρχες ως μέλη, όπως ορίσθηκαν με την 
αριθμ. 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. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος 
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

Γ. Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Σίμου - Τάσιου Αναστασία, Περιφερειακός Σύμβουλος 

2. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

3. Τσιάρα Σταυρούλα, Περιφερειακός Σύμβουλος 

4. Γκούμας Αχιλλέας, Περιφερειακός Σύμβουλος 

5. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, 

6. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος  

7. Ριζόπουλος Σπυρίδων, Περιφερειακός Σύμβουλος 

8. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. οικ. 
78834/1338/24-05-2022 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα μέλη:  

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

10. 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. 78834/1338/24-
05-2022 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. Έγκριση του Πρακτικού 2/19-05-2022 της από 01-04-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση Στέγης Ιερού 
Ναού Αγίου Δημητρίου Πολυδρόσου», προϋπολογισμού € 48.000,00 με ΦΠΑ. 

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 Περιφέρειας Ηπείρου 
«Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της 
Επιτροπής Διενέργειας. 

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση οδού Ιωαννίνων – Κόνιτσας», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-10-2022. 

4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-10-2022. 

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά (νυν 
Πωγωνίου), αναδόχου «ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε.», μέχρι την 26-04-2023. 

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PΕ /DN 500-ND=12,5 Atm για την αντικατάσταση κεντρικού 
αγωγού άρδευσης αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Λάμαρης Πρέβεζας», αναδόχου «τ.ε.μ.α. ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ 
Α.Ε.», μέχρι την 15-06-2022. 

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση Ανακοίνωσης Κήρυξης Αναγκαστικής 
Απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Σύνδεση Εγνατίας Οδού με Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας (Α/Κ ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ.)». 

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση οδοφωτισμού, με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, 
στον κόμβο Εγνατίας Οδού – ΒΙΟΠΑΘΕ στην περιοχή Γκρίκα Θεσπρωτίας. 

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών οδικού ηλεκτροφωτισμού 
αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου Β’ τριμήνου 2022. 

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Κόνιτσας – Τελωνείο Μέρτζιανης – Μπουραζάνι – Λουτρά 
Αμαράντου – Λουτρά Καβάσιλα και Δίστρατο έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)». 

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Δωδώνης Ιωάννινα - Δωδώνη – Δερβίζιανα – Σιστρούνι - Αχλαδέα 
– Πλατάνια κ.λ.π. έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)». 

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE 140-12atm για την αντικατάσταση αγωγού στην περιοχή 
(Νικούλτσα) οροπεδίου Πολιτσών Χρυσοβίτσας». 

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Προμήθεια πίνακα Μ.Τ.24 Κ.V. τριών (3) πεδίων αρδευτικού αντλιοστασίου  Ροδοτοπίου (ΓΟΕΒ 
Λεκάνης Ιωαννίνων)». 

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα περιοχής Αμπελιάς Ιωαννίνων (παροχή 
υπηρεσιών)». 

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συλλογή γεωλογικών στοιχείων για την αντιμετώπιση φθορών στο ΕΟΔ (παροχή υπηρεσιών)». 
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16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Εργασίες για εκφόρτωση με γερανούς υλικών ξιφασκίας στην Κατσικά (παροχή υπηρεσιών)». 

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων Β&Γ επαρχιακή οδός-Συρράκο – 
Καλαρρύτες – Ματσούκι – Αμπελοχώρι – Μονολίθι – Πλατανούσα - Γέφυρα Πλάκας - Πράμαντα και 
Κατσικά-Διακλάδωση Εγνατίας έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)». 

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συλλογή στοιχείων για την σύνταξη κτηματολογικών πινάκων έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 
(παροχή υπηρεσιών)». 

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Άμεση απορροή όμβριων για την προστασία οδού περιοχής Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)». 

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Καθαρισμός Γορμού ποταμού στη γέφυρα των Αγίων από ξερά πλατάνια λόγω του μεταχρωματικού 
έλκους (παροχή υπηρεσιών)». 

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Καθαρισμός ρέματος στην περιοχή κάμπου Σιταριάς από φερτά υλικά λόγω των έντονων 
βροχοπτώσεων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων (παροχή υπηρεσιών)». 

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Κοπή δέντρων που βρίσκονται κατά μήκος του ορίου του οικοπέδου μεταξύ Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)». 

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Προμήθεια στηθαίων σήμανσης για αντιμετώπιση άμεσων αναγκών στο εθνικό, οδικό δίκτυο».   

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης μετά από κατολίσθηση στην περιοχή Χρυσοβίτσας (παροχή 
υπηρεσιών)». 

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση προτάσεων της με αριθμ. πρωτ.: 
5473/23-12-2021 Πρόσκλησης του Π.Α.Α. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Μέτρο 
4: Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε 
υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας 
και της δασοκομίας», δράση 4.3.1: Υποδομές εγγείων βελτιώσεων». 

26. Έγκριση ανάθεσης της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανάλυση και 
τεκμηρίωση φέρουσας ικανότητας πλωτών τουριστικών μέσων στην ευρύτερη περιοχή του ποταμού 
Αχέροντα (παροχή υπηρεσιών)». 

27. Έγκριση ανάθεσης της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών 
τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση φακέλου του έργου “Μικρό αρδευτικό έργο Τ.Κ. Βρυσούλας 
Π.Ε. Πρέβεζας”». 

28. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Συντήρηση-Βελτίωση οδού από κόμβο Αβγού προς Σερβιανά», αναδόχου Δημητρίου 
Φάη Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-09-2022. 

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου στα όρια του Δ.Δ. Δελβινακόπουλου και βελτίωση 
τάφρων για την διαχείριση των όμβριων (παροχή υπηρεσιών)». 

30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Διαμόρφωση πρόσβασης προς βοσκοτόπια στα όρια του Δ.Δ. Μανασσής – Καλουτά και βελτίωση 
των υποδομών αυτών (παροχή υπηρεσιών)». 

31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Επισκευή και αποκατάσταση λίθινων τεχνικών έργων κατά μήκος του οδικού δικτύου στο Νομό 
Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)». 

32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης χωμάτινων ομβροδεξαμενών στα όρια του Δ.Δ. Ανθρακίτη 
και βελτίωση υποδομών και πρόσβαση προς βοσκοτόπια (παροχή υπηρεσιών)». 

33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση κοίτης Σαραντάπορου και προστασία πρανών της κοίτης αυτού (παροχή 
υπηρεσιών)». 
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34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Εργασίες διαμόρφωσης και καθαρισμός προσβάσεων και κοινόχρηστων χώρων για τις ανάγκες 
κτηνοτρόφων και επισκεπτών στο καταφύγιο και στην ευρύτερη περιοχή των Πραμάντων (παροχή 
υπηρεσιών)». 

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών του οδικού δικτύου στα όρια του 
πρώην Δήμου Παμβώτιδας». 

36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση κοίτης και επένδυση με ογκόλιθους Λούρου ποταμού στην περιοχή του Κερασώνα 
(παροχή υπηρεσιών)». 

37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Ανακατασκευή οδοστρώματος επαρχιακού οδικού δικτύου από Μηλιωτάδες προς Φλαμπουράρι 
(παροχή υπηρεσιών)». 

38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση φθορών επαρχιακού οδικού δικτύου Λάκκας 
Σουλίου». 

39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Διαμόρφωση προσβάσεων παραγωγικών μονάδων στον ορεινό όγκο της ευρύτερης περιοχής του 
Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)». 

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των Δήμων Ζίτσας & Πωγωνίου έτους 2022 
(παροχή υπηρεσιών)». 

41. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 74216/667/16-05-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
έγκρισης αποδοχής δωρεάς παροχής υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 
ΜΙΚΕ». 

42. Έγκριση του Πρακτικού V/18-05-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης 
για το Τμήμα 1) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, 
προϋπολογισμού € 364.380,00 με ΦΠΑ, 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" και 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Κατασκευή μεταλλικών πινακίδων εξωτερικού χώρου για τα σημαντικότερα γεφύρια της Ηπείρου 
(παροχή υπηρεσιών)». 

44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την τοποθέτηση γέφυρας μπέλεϋ περιοχής Σιούτσου 
Ιωαννίνων». 

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

46. Έγκριση μετάβασης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, κας Σταυρούλας Μπραΐμη – 
Μπότση, στη Δράμα και Θάσο το διάστημα 30-06 έως 03-07-2022, προκειμένου να συμμετάσχει 
στην Ολομέλεια των Προέδρων των Περιφερειακών Συμβουλίων της Χώρας και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

47. Έγκριση διοργάνωσης τελετής βράβευσης της σύγχρονης ευεργέτιδας Νατάσας Μπέγκα και έγκριση 
των σχετικών δαπανών. 

48. Νομική υποστήριξη υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, σε ποινική δίκη, ενώπιον του Μονομελούς 
Πλημμελειοδικείου Θεσπρωτίας, κατά τη δικάσιμο της 10-06-2022 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. 

49. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη εξόδων συμμετοχής υπαλλήλων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, στο παγκόσμιο συνέδριο με θέμα «Οι προοπτικές των Γεωγραφικών 
Ενδείξεων παγκοσμίως» που διοργανώνεται από τη Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας 
(FAO) και το Γαλλικό Κέντρο Γεωργικής Έρευνας για τη Διεθνή Ανάπτυξη (CIRAD). 

50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Ζαγορίου Τσεπέλοβο-Βρυσοχώρι-Λάιστα-Κήπους-Δόλιανη & 
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Μανασσή-Διπόταμος-Άγιος Χριστόφορος & Μεσοβούνι-Αρίστη-Πάπιγκο-Πέτρα-Δεμάτι έτους 2022 
(παροχή υπηρεσιών)». 

51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Μετσόβου Επαρχιακή οδός Μέτσοβο-Ανθοχώρι-Περιστέρι-
Γότιστα έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)». 

52. 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 «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση 
επαρχιακού οδικού δικτύου για το έτος 2022», προϋπολογισμού € 90.000,00 με ΦΠΑ και 
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

53. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – 
βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας», αναδόχου «ΑΣΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 30-09-2022. 

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

55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Άμεση κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης για την προστασία Ι.Μ. περιοχής Σκουληκαριάς (παροχή 
υπηρεσιών)». 

56. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αποκατάσταση φθορών επαρχιακής οδού Κοκκινολιθάρι – Κεραμίτσα – Μηλέα», αναδόχου 
«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-10-2022. 

57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2022», προϋπολογισμού δαπάνης 
€ 15.000,00 με ΦΠΑ. 

58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης αρδευτικών αντλιοστασίων των  ΤΟΕΒ Βρυσέλλα - 
Φιλιατών (παροχή υπηρεσιών)». 

59. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης αρδευτικών αντλιοστασίων των  ΤΟΕΒ Ελαίας - 
Φιλιατών (παροχή υπηρεσιών)». 

60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Καθαρισμός έκτασης και διαμόρφωση αγροτικού δρόμου προς σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. 
Προδρομίου (παροχή υπηρεσιών)». 

61. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Άμεση επισκευή ομβροδεξαμενών Αχλαδέας – Ξέχωρου – Τρικόρυφου (παροχή υπηρεσιών)». 

62. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Κοπή χόρτων και κλάδεμα δέντρων τα οποία εμποδίζουν την ορατότητα στην εθνική οδό Νεοχώρι 
- Παραμυθιά - Γλυκή έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)». 

63. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συντήρηση και καθαρισμός προσβάσεων προς αρδευτικό ΤΟΕΒ Παραμυθιάς και ΤΟΕΒ Φιλιατών 
έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)». 

64. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Καθαρισμός, μόρφωση και απομάκρυνση φερτών υλικών από την κοίτη του ποταμού Αχέροντα 
από την περιοχή Μπόλωση μέχρι πριν το Καστρί τέσσερα (4) χιλιόμετρα περίπου (παροχή 
υπηρεσιών)». 

65. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση, 
σήμανση και βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Ηλία 
Κατσιμπόκη ΕΔΕ, μέχρι την 30-09-2022. 

66. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/09-05-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) 
της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του 
υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας 
για τα έτη 2022 - 2023 - 2024», προϋπολογισμού € 75.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

67. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων, για την αντιμετώπιση λειτουργικών 
αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας. 
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68. 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 
«Προμήθεια καλωδίων FG16R16*250 - μπαρών και ταινιών Cu χαλκού για την επισκευή του 
αρδευτικού αντλιοστασίου Βαλανιδόρραχης ΤΟΕΒ Αχέροντα», προϋπολογισμού € 64.976,00 με 
ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

69. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Καθαρισμός ενόψει τουριστικής περιόδου Μύτικα - Καστροσυκιάς (παροχή υπηρεσιών)». 

70. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Καθαρισμός προσβάσεων προς παραλίες Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)». 

71. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποπεράτωση διαγράμμισης οριογραμμών οδοστρώματος επί της εθνικής οδού Πρέβεζας – 
Ηγουμενίτσας (παραλιακή) (παροχή υπηρεσιών)». 

72. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. από γέφυρα Καλογήρου έως Πρέβεζα και ενωτική κόμβος Φραξύλα 
- κόμβος Λιμποχωβίτη έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)». 

73. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 76094/3353/18-05-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: 
«Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από  έντονα καιρικά 
φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, που 
προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, 
καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά κλπ) προς αποφυγή ατυχημάτων για 
αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας». 

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

1. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της έκτασης των ακινήτων: αρ. 18α της Οριστικής Διανομής 
Αγροκτήματος Πεδινής έτους 1929 και του αρ. 24 Αναδασμού Αγροκτήματος Πεδινής έτους 1929 για 
τη δημιουργία του Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας & Έρευνας Ηπείρου. 

2. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 
Δήμου Μετσόβου για την τεχνική υποστήριξη (σύνταξη μελέτης) του Δήμου Μετσόβου για την 
υλοποίηση του έργου «Δημιουργία χώρων στάθμευσης στον Δήμο Μετσόβου». 

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αναμόρφωση μελέτης βιωσιμότητας μετά την οριστική μελέτη κόστους του Πάρκου Υψηλής 
Τεχνολογίας και Έρευνας». 

4. Έγκριση ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς 
παραγωγικές μονάδες περιοχής Προδρομίου Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)». 

5. Έγκριση του από 25-05-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-05-2022 ανοιχτής 
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Κατασκευή κιβωτίου όμβριων, προστατευτικές εργασίες και ασφαλτόστρωση τμήματος οδού 
πρόσβασης προς Μπεστιά», προϋπολογισμού 1.186.000,00 € με ΦΠΑ. 

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια σκυροδέματος για την αποκατάσταση πεζοδρομίου κατά μήκος της 4ης επαρχιακής 
οδού». 

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άρση καταπτώσεων, καθαρισμός πρανών και διευθέτηση όμβριων στο οδικό δίκτυο από Δ.Δ. 
Ανθοχωρίου μέχρι Περιστέρι (παροχή υπηρεσιών)». 

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Διαμόρφωση προσβάσεων προς κτηνοτροφικές μονάδες και σύνδεση με το επαρχιακό οδικό δίκτυο 
στην περιοχή Μάζι Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών)». 

9. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 80376/708/25-05-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου «Μίσθωση 
μηχανημάτων για μεταφορά υπολείμματος από την ΜΕΑ». 

10. 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. 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ



-7- 
 

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας σε πολιτιστική 
εκδήλωση στο Γραικοχώρι. 

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την διαμόρφωση στρατηγικής 
ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην περιοχή «ΛΑΚΚΑΣ» Πρέβεζας). 

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση 
της αθλητικής εκδήλωσης «Διεθνές Πρωτάθλημα Τένις - World Tour J4 Preveza 2022». 

14. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου 
και της «Αναπτυξιακής Ηπείρου Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» για την 
υλοποίηση της πράξης «Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας & Έρευνας Ηπείρου» και ορισμός 
εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης. 

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Ιωαννίνων στη διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «Αγώνες στο άθλημα του Μουάι Τάι», που θα 
πραγματοποιηθεί στις 11-12 Ιουνίου 2022, στα Ιωάννινα. 

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επίδοση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 64251/572/23-05-
2022 εγγράφου του Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και 
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις των από 13-05 και 19-05-2022 συνεδριάσεων.  

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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/858/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 

Έγκριση του Πρακτικού 2/19-05-2022 της από 01-04-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση Στέγης 
Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πολυδρόσου», προϋπολογισμού € 48.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 4/233/18-02-2022 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 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση Στέγης Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πολυδρόσου», 
προϋπολογισμού € 48.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια 
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1939/10-02-
2022 εισήγηση της Υπηρεσίας, βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης 
Παραμυθιάς, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 
3/40/10-04-2019 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 
84180/9033/25-01-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000007 και τίτλο «Αντιμετώπιση 
έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων 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 Περιφέρειας Ηπείρου. Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.  

6. Την αριθμ. 9/593/07-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 
06-04-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-04-2022 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. 186679 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αντικατάσταση Στέγης Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πολυδρόσου», προϋπολογισμού € 48.000,00 
με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000007 και 
τίτλο «Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με το 
οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ», 
με ποσό προσφοράς 30.889,48 € (με αναθεώρηση), χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 20,20 
%. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 744719-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1297/20-05-
2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση το από 
06-04-2022 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 01-04-2022 για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης 
αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ, με ποσό προσφοράς 30.889,48 € 
(με αναθεώρηση), χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 20,20 %. 

8. στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς έγκριση, το 2ο Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού του έργου του θέματος, με το οποίο η Επιτροπή 
Διαγωνισμού εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. 
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ», και την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου, του οικονομικού φορέα «ΛΙΑΝΟΣ Κ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με ποσό προσφοράς 32.350,62 € (με αναθεώρηση), χωρίς Φ.Π.Α. και 
μέση τεκμαρτή έκπτωση 16,43%. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

− Εγκρίνει το Πρακτικό 2/19-05-2022 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-04-2022 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. 186679 για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση Στέγης Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πολυδρόσου», 
προϋπολογισμού € 48.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
ΚΑ 2014ΕΠ53000007 και τίτλο «Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 
Ηπείρου»,  
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το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία 
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, οικονομικός φορέας «ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. 
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ», που αναδείχθηκε βάσει του από 06-04-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, το 
οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 9/593/07-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Μετά τον διενεργηθέντα έλεγχο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, διαπίστωσε ότι ο προσωρινός μειοδότης του 
διαγωνισμού, προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά, τα οποία ήταν πλήρη και σύμφωνα 
με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΕΕΕΣ, επιπλέον δε υπέβαλε 
υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την οποία επήλθαν οψιγενείς μεταβολές στο πρόσωπό του και κατά 
συνέπεια δεν είναι εφικτή η συμμετοχή του στη διαδικασία ανάδειξης οριστικού αναδόχου για το έργο του 
θέματος. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού, εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς του 
προσωρινού μειοδότη «ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ», την μή κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής 
της εγγύησης συμμετοχής του, δεδομένου ότι ενημέρωσε έγκαιρα και πριν τη σύναψη σύμβασης για 
οψιγενείς μεταβολές που επήλθαν στο πρόσωπό του, και την πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών 
για την ανάθεση του έργου, στον δεύτερο κατά σειρά μειοδοσίας συμμετέχοντα με επωνυμία: «ΛΙΑΝΟΣ 
Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με ποσό προσφοράς 32.350,62 € (με αναθεώρηση), χωρίς Φ.Π.Α. και μέση 
τεκμαρτή έκπτωση 16,43%. 
 

− Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση, Πρακτικό 2/19-05-2022 της Επιτροπής 
Διαγωνισμού της από 01-04-2022 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. 
186679 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση Στέγης Ιερού Ναού Αγίου 
Δημητρίου Πολυδρόσου», προϋπολογισμού € 48.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000007 και τίτλο «Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών 
δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου», 

Α. απορρίπτεται η προσφορά του αναδειχθέντος με την αριθμ. 9/593/07-04-2022 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, προσωρινού μειοδότη, οικονομικού φορέα «ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ», 
δεδομένου ότι, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωσή του, επήλθαν οψιγενείς μεταβολές στο πρόσωπό του και 
κατά συνέπεια δεν είναι εφικτή η συμμετοχή του στη διαδικασία ανάδειξης οριστικού αναδόχου για το 
έργο του θέματος και δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής (Περιφέρεια Ηπείρου), η εγγύηση 
συμμετοχής στον διαγωνισμό, που είχε προσκομισθεί από τον ως άνω οικονομικό φορέα, δεδομένου ότι 
ενημέρωσε έγκαιρα και πριν τη σύναψη σύμβασης για οψιγενείς μεταβολές που επήλθαν στο πρόσωπό 
του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

Β. αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, ο οικονομικός φορέας «ΛΙΑΝΟΣ Κ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με το από 06-04-2022 Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, ήτοι ποσό προσφοράς 32.350,62 € (με αναθεώρηση), χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή 
έκπτωση 16,43%. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ



-11- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό 

ανάδοχο «ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ», του έργου: «Αντικατάσταση Στέγης 

Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πολυδρόσου», προϋπολογισμού 48.000,00€ (με ΦΠΑ) 

 

Οι υπογράφοντες: 

1. Κολιός Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., ως Πρόεδρος 

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

3. Παπαδημητρίου Βλάσης, Πολιτικός Μηχανικός  ΠΕ, στο Δ.Τ.Ε./Π.Η., ως μέλος 

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

με την αριθ. 4/233/18-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΖΔΒ7Λ9-Ω74) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Την με αριθ. 4/233/18-02-2022 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του 

έργου. 

2. Την με αριθ. 9/593/07-04-2022 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου,  με την οποία εγκρίθηκε το από 06-04-

2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

και αξιολόγησης προσφορών του από 01¬04-2022 ανοικτού μειοδοτικού 

διαγωνισμού με αριθμό συστήματος Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.: 186679. 

3. Την με αριθ. πρωτ. 62388/6068/26-02-2022 κοινοποίηση της ανωτέρω 

εγκριτικής απόφασης της Ο.Ε. στους συμμετέχοντες. 

4. Το με αριθ. πρωτ. 68742/6652/09-05-2022 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας 

Ηπείρου, με το οποίο κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα 

δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης προς έλεγχο. 

5. Τα από 18-05-2022 δικαιολογητικά που υπέβαλε ηλεκτρονικά στο χώρο 

«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 

συνήλθαμε στις 19-05-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. σε συνεδρίαση, 

προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού 

αναδόχου «ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ», για την κατακύρωση της σύμβασης. 

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, 

διαπιστώνει ότι: 

➢ τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα  

➢ τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους 

της οικίας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΕΕΕΣ. 

➢ Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την οποία 

επήλθαν οψιγενείς μεταβολές στο πρόσωπό του και κατά συνέπεια δεν είναι 

εφικτή η συμμετοχή του στη διαδικασία ανάδειξης οριστικού αναδόχου για το 

έργο: «Αντικατάσταση Στέγης Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πολυδρόσου». 
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Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού, βασιζόμενη στο άρθρο 104, παρ. 2 και 

παρ. 3 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 4.2, παρ. δ της αναρτηθείσας 

διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 22PROC010165829, εισηγείται: 

1. την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου με την επωνυμία: 

«ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ», 

2. τη μη κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής, 

καθώς ο οικονομικός φορέας ενημέρωσε έγκαιρα και πριν τη σύναψη σύμβασης 

για οψιγενείς μεταβολές που επήλθαν στο πρόσωπό του, 

3. την πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών για την ανάθεση του έργου: 

«Αντικατάσταση Στέγης Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πολυδρόσου» στο 

δεύτερο κατά σειρά μειοδοσίας συμμετέχοντα με επωνυμία: «ΛΙΑΝΟΣ Κ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με ποσό προσφοράς 32.350,62€ (με 

αναθεώρηση), χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 16,43%.   

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

ως κατωτέρω. 

 

Ιωάννινα, 19 Μαΐου 2022 

Η  Επιτροπή Διαγωνισμού 

           

 

 

 

                  

 

 

      

                                                                                                    

 

 

  

Ο Πρόεδρος 

 

 

Κολιός Νικόλαος 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

Τα μέλη 

 

 

 

Μπλιθικιώτη Μαρινέλα 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

Παπαδημητρίου Βλάσης 

Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/859/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του 
επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», 
προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 6966/12-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1222/13-05-2022 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 Περιφέρειας 

ήταν η εκδήλωση φθορών (καθιζήσεις, ρηγματώσεις και λακκούβες) στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιοχής, 

οι οποίες χρήζουν άμεσης αποκατάστασης προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα.     

3.Στη συνέχεια των παραπάνω το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης που τα 

συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ.: 71988/6965/12-05-2022 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η., 

προκειμένου να αποκατασταθεί η βατότητα του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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: «Εργασίες επούλωσης οπών στους 

ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου 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 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.). 

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

αποτελούμενη  από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

α) Χρήστο Καραγιαννίδη Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

β) Μαρινέλα Μπλιθικιώτη Πολιτικό  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας  

γ) Αγνή Κερομύτη Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός στην Υπηρεσία μας  

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής: 

       α) Νικόλαο Κολιό Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

      β) Βλάση Παπαδημητρίου Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

      γ) Έλλη Μπαρέκα Πολιτικό  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.  

…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου «Εργασίες 
επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την 
μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. 
πρωτ. 71988/6965/12-05-2022 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 
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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. 
6966/12-05-2022 (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 «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με 
ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Καραγιαννίδης Χρήστος Πολιτικός Μηχανικός στην Δ.Τ.Ε./Π.Η., Πρόεδρος 

β) Μπλιθικιώτη Μαρινέλα  Πολιτικός Μηχανικός στην Δ.Τ.Ε./Π.Η. 

γ) Κερομύτη Αγνή Τοπογράφος  Μηχανικός στην Δ.Τ.Ε./Π.Η. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Κολιός Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός στην Δ.Τ.Ε./Π.Η. 

β) Παπαδημητρίου Βλάσης Πολιτικός Μηχανικός στην Δ.Τ.Ε./Π.Η. 

γ) Μπαρέκα Έλλη  Πολιτικός Μηχανικός 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ



-16- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/860/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση οδού Ιωαννίνων – Κόνιτσας», αναδόχου 
«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-10-2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6925/16-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1233/16-05-
2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… 2. … Η σύμβαση του έργου υπεγράφη την 29-09-2021 για συνολικό ποσό 37.096,76€ (χωρίς ΦΠΑ), από το οποίο 

27.333,29€ για εργασίες, 4.837,99€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 5,49€ για εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης και 8.903,32€ 

για Φ.Π.Α.3. Προθεσμίες: α)Προθεσμία περαιώσεως που τάσσει η αρχική σύμβαση: 29-01-2022. α)Προθεσμία 1ης 

παράτασης: 31-05-2022 (με την υπ’ αριθμ: 1/15/24-01-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου) 

4. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας: α) Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.056.01 του 

προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 686 και αρ. πρωτ. 

19703/1794/12-02-2021 (ΑΔΑ: 6Ξ1Χ7Λ9-Ψ9Ξ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 705 στο 

βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου 5. Τεχνικό αντικείμενο που 

εκτελέστηκε μέχρι σήμερα (ως ποσοστό του τελευταίου εγκεκριμένου ΑΠΕ ή του συμφωνητικού): α) ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  0 

%  

 Β. ΕΙΔΙΚΑ 

 1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται ο ανάδοχος στην αριθμ. 71462/6925/11-05-2022 αίτησή του για την χορήγηση 

παράτασης προθεσμίας περαιώσεως εργασιών, είναι οι εξής: Λόγω των άσχημων έκτακτων συνθηκών που επικράτησαν 

στην αγορά στο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως σήμερα, δεν κατέστη δυνατή η εκτέλεση των 

εργασιών.  Αναλυτικά: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση του κόστους των εργασιών κατασκευής των έργων. Μέσα 

σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, οι τιμές των υλικών που ενσωματώνονται στο έργο έχουν αυξηθεί υπερβολικά, αλλά 

και οι τιμές των καυσίμων και των άλλων μορφών ενέργειας επίσης έχουν αυξηθεί υπερβολικά. Αυτό που συμβαίνει τώρα 

με τις αυξήσεις αυτές, είναι ένα έκτακτο γεγονός, εξαιρετικά δυσμενές και έξω από κάθε κανονικότητα και κάθε 

δυνατότητα πρόβλεψης. Ύστερα από τα παραπάνω, είναι φανερό ότι έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα στην εκτέλεση 

του έργου, διότι το κόστος κατασκευής υπερβαίνει πλέον κατά πολύ την αμοιβή που δικαιούμαστε ως ανάδοχος με βάση 

τη σύμβαση, δηλαδή η κατασκευή του έργου όχι μόνον δεν αποφέρει έστω και κάποιο μικρό κέρδος αλλά αντιθέτως 

υφιστάμεθα πολύ μεγάλη ζημία. 

 Τα παραπάνω είναι γνωστά σε όλους και κυρίως στους εμπλεκόμενους στην παραγωγή των έργων. Γι' αυτό το λόγο, το 

αρμόδιο υπουργείο ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, σε συνεργασία με τους φορείς των τεχνικών και των 

κατασκευαστών προωθεί διάφορες ρυθμίσεις προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και να γίνει δυνατή η εκτέλεση 

της αποπεράτωσης τω έργων. Είναι φανερό ότι αν δεν υπάρξουν παρεμβάσεις, τότε θα υπάρξουν πολύ μεγάλα προβλήματα 

και αδυναμίες στην εκτέλεση των έργων. Κατόπιν τούτων, εν όψει των ενεργειών και των ρυθμίσεων που πρόκειται να 

γίνουν από την πολιτεία προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης των προβλημάτων και με την πιθανότητα κάποιας 

ομαλοποίησης της αγοράς, ο ανάδοχος αιτείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης.  2. Απόψεις της 

διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως εργασιών: Οι λόγοι 

που επικαλείται ο ανάδοχος είναι βάσιμοι ως προς την καθυστέρηση που προέκυψε και τους αποδέχεται η Υπηρεσία.  

 Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

στην  με αριθμ. 71462/6925/11-05-2022 αίτησή του ο ανάδοχος,  ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την έγκριση 2ης  παράτασης 

προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών, μέχρι την 31-10-2022  «με  αναθεώρηση» .…». 

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 «Συντήρηση – βελτίωση οδού Ιωαννίνων - Κόνιτσας», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», 
μέχρι την 31-10-2022, 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ



-18- 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/861/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας», αναδόχου 
«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-10-2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6926/16-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1234/16-05-
2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… 2. … γ) Η σύμβαση του έργου υπεγράφη την 29-09-2021 για συνολικό ποσό 37.903,24€ (χωρίς ΦΠΑ), από το οποίο 

27.926,70€ για εργασίες, 4.943,03€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 6,70€ για εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης και 9.096,78€ 

για Φ.Π.Α.3. Προθεσμίες: α)Προθεσμία περαιώσεως που τάσσει η αρχική σύμβαση: 29-01-2022.β)Προθεσμία 1ης 

παράτασης: 31-05-2022 (με την υπ’ αριθμ: 1/14/24-01-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου).4. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας: α) Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.051.01 

του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 674 και αρ. 

πρωτ. 19694/1789/12-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΟΒ77Λ9-ΩΥΑ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 

700 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου 5. Τεχνικό αντικείμενο 

που εκτελέστηκε μέχρι σήμερα (ως ποσοστό του τελευταίου εγκεκριμένου ΑΠΕ ή του συμφωνητικού): α) ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

0 %  

 Β. ΕΙΔΙΚΑ 

 1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται ο ανάδοχος στην αριθμ: 71464/6926/11-05-2022 αίτησή του για την χορήγηση 

παράτασης προθεσμίας περαιώσεως εργασιών, είναι οι εξής: Λόγω των άσχημων έκτακτων συνθηκών που επικράτησαν 

στην αγορά στο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως σήμερα, δεν κατέστη δυνατή η εκτέλεση των 

εργασιών. Αναλυτικά:  Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση του κόστους των εργασιών κατασκευής των έργων. Μέσα σε 

πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, οι τιμές των υλικών που ενσωματώνονται στο έργο έχουν αυξηθεί υπερβολικά, αλλά και 

οι τιμές των καυσίμων και των άλλων μορφών ενέργειας επίσης έχουν αυξηθεί υπερβολικά. Αυτό που συμβαίνει τώρα με 

τις αυξήσεις αυτές, είναι ένα έκτακτο γεγονός, εξαιρετικά δυσμενές και έξω από κάθε κανονικότητα και κάθε δυνατότητα 

πρόβλεψης. Ύστερα από τα παραπάνω, είναι φανερό ότι έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα στην εκτέλεση του έργου, 

διότι το κόστος κατασκευής υπερβαίνει πλέον κατά πολύ την αμοιβή που δικαιούμαστε ως ανάδοχος με βάση τη σύμβαση, 

δηλαδή η κατασκευή του έργου όχι μόνον δεν αποφέρει έστω και κάποιο μικρό κέρδος αλλά αντιθέτως υφιστάμεθα πολύ 

μεγάλη ζημία. Τα παραπάνω είναι γνωστά σε όλους και κυρίως στους εμπλεκόμενους στην παραγωγή των έργων. Γι' αυτό 

το λόγο, το αρμόδιο υπουργείο ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, σε συνεργασία με τους φορείς των τεχνικών και 

των κατασκευαστών προωθεί διάφορες ρυθμίσεις προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και να γίνει δυνατή η 

εκτέλεση της αποπεράτωσης τω έργων. Είναι φανερό ότι αν δεν υπάρξουν παρεμβάσεις, τότε θα υπάρξουν πολύ μεγάλα 

προβλήματα και αδυναμίες στην εκτέλεση των έργων. Κατόπιν τούτων, εν όψει των ενεργειών και των ρυθμίσεων που 

πρόκειται να γίνουν από την πολιτεία προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης των προβλημάτων και με την πιθανότητα 

κάποιας ομαλοποίησης της αγοράς, ο ανάδοχος αιτείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης. 2. Απόψεις της 

διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως εργασιών: Οι λόγοι 

που επικαλείται ο ανάδοχος είναι βάσιμοι ως προς την καθυστέρηση που προέκυψε και τους αποδέχεται η Υπηρεσία.  

 Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

στην  με αριθμ. 71464/6926/11-05-2022 αίτησή του ο ανάδοχος,  ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την έγκριση 2ης  παράτασης 

προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών, μέχρι την 31-10-2022 «με αναθεώρηση» .…». 

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 «Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-10-2022, 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/862/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου 
Άνω Καλαμά (νυν Πωγωνίου), αναδόχου «ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε.», μέχρι την 26-04-2023. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6748/17-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1244/17-05-
2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… 6.ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε την από 26-03-2021 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της εταιρείας της 

εταιρείας «ΣΥΡΜΕΤ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε. (δ.τ. ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε.)», με ΑΦΜ:095521165, για ποσό 696.500,01 € (με 

αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ).7.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση ορίζεται σε είκοσι (24) μήνες από 

την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι η 26-11-2022.8. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: Δεν έχει συνταχθεί 

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών. 9.ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την 2η πιστοποίηση έχει πληρωθεί 

το ποσό των 203.120,79 € χωρίς το ΦΠΑ. 10. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχουν 

κατασκευαστεί  περίπου το 15% του έργου.                

         Β. ΕΙΔΙΚΑ 

 1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος 

 Ο ανάδοχος στην από 02-03-2022 αίτησή του για τη 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, 

επικαλείται τους  εξής λόγους: 

 • Οι οικοδομικές εργασίες (εργασίες Π/Μ) για τις δεξαμενές της ΕΕΛ όπως επίσης και των κτιρίων εξυπηρέτησης 

υλοποιήθηκαν και συνεχίζουν να υλοποιούνται κατά τους τρέχοντες χειμερινούς μήνες. Λόγω έντονων βροχοπτώσεων, 

αλλά και χιονιών, υπήρξαν και συνεχίζουν να υπάρχουν χρονικά διαστήματα (είτε 10 είτε 15 ημερών), που το εργοτάξιο 

δεν λειτουργεί, εικόνα που αποτυπώνεται και στις τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου εργασιών. 

 • Με δεδομένο ότι μεγάλο μέρος του εξοπλισμού προέρχεται από οίκους του εξωτερικού, όπου για όλους τους οίκους 

τους καλοκαιρινούς μήνες τα εργοστάσια είναι κλειστά, η τοποθέτηση των παραγγελιών για τους οίκους του εξωτερικού 

καθυστέρησε και ανετράπη ο προγραμματισμός και το μέχρι πρότινος χρονοδιάγραμμα παραγγελίας Η/Μ εξοπλισμού. 

 Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι τις 26-04-2023, η οποία και κρίνεται 

απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του θέματος. Επιπλέον σύμφωνα με την από 27-04-2020 

Συγγραφή Υποχρεώσεων και το με αριθμ. 95146/9937/12-07-2021 εγκεκριθέν χρονοδιάγραμμα εργασιών ο ανάδοχος από 

την ημέρα ολοκλήρωσης της κατασκευής υποχρεούται για την δοκιμαστική λειτουργία των έργων για έξι (6) μήνες, ήτοι 

από 23-05-2022 έως 23-11-2022, ως εκ τούτου η προθεσμία ολοκλήρωσης των κατασκευαστικών εργασιών λήγει την 23-

05-2022 και το εξάμηνο που έπεται αφορά την δοκιμαστική λειτουργία του έργου. 

        Έχει διατυπωθεί η υπ’ αριθμ. 866/09-05-2022 Θετική Γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 

Ηπείρου για τη χορήγηση παράτασης με νέα προθεσμία περάτωσης του συνόλου των εργασιών του έργου έως την 

26.04.2023. 

  ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι 26-

04-2023. .…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του συνόλου των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω 
Καλαμά (νυν Πωγωνίου), αναδόχου «ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε.», μέχρι την 26-04-2023, με δικαίωμα αναθεώρησης, 
σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 866/09-05-2022 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. 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 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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-22- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/863/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PΕ /DN 500-ND=12,5 Atm 
για την αντικατάσταση κεντρικού αγωγού άρδευσης αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Λάμαρης 
Πρέβεζας», αναδόχου «τ.ε.μ.α. ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.», μέχρι την 15-06-2022. 

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 

http://www.php.gov.gr/
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7463/20-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1300/20-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…ΣΧΕΤ.: α. Η από 20-5-2022 αίτηση του αναδόχου. 

      Με την (α) σχετ. αίτησή του  ο ανάδοχος του έργου που αναφέρεται στο θέμα ζήτησε την έγκριση παράτασης   

         της προθεσμίας περαίωσης του έργου για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν  

  Σχετικά σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

  Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 37.200,00 €  με ΦΠΑ και το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις- ΣΑΕΠ 

530 Ηπείρου με Κ.Α 2019 ΕΠ53000003 

  2. Ανάδοχος του έργου είναι  τ.ε.μ.α  ΚΑΜΙΝΑΑΡΗΣ Α.Ε 

  3. Η συμβατική δαπάνη του έργου είναι βάσει της προσφοράς 37.200,00 € με τον ΦΠΑ το δε συμφωνητικό 

υπογράφηκε την  1-12-2021. 

  4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε την 1-6-2022 λήξη προθεσμίας παράδοσης των 

υλικών της προμήθειας.  

   5. Με την από 77296/7463/20-5-2022  αίτησή του ο ανάδοχος ζητά χορήγηση παράτασης περαίωσης των 

εργασιών μέχρι την 15-6-2022 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν 

  6. Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή  οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτησή του αναδόχου είναι βάσιμοι η   

         υπηρεσία μας 

  ε ι σ η γ ε ί τ α ι 

 την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης της Προμήθειας, η οποία λήγει την 1-6-2022,  μέχρι την     

15-6-2022 χωρίς άλλο δικαίωμα λόγω της επιμήκυνσης του χρόνου εκτέλεσης του. …». 

Στη συνημμένη στην εισήγηση, από 20-05-2022 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, 
αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

  «… Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Υποέργου:  
«Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PΕ /DN 500- ND=12,5 Atm   (για την αντικατάσταση κεντρικού  

αγωγού άρδευσης αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Λάμαρης Πρέβεζας )». 

Η επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε  με την Αριθ. Πρωτ.: οικ. 197371/19166 απόφαση Δ/νσης Τ.Ε./Π.Η.    

για την παραλαβή και παρακολούθηση των όρων της σύμβασης της άνω προμήθειας και λαμβάνοντας   υπόψη:         

      α. Την από 20-5-2022 αίτηση του αναδόχου για παράταση εκτέλεσης της προμήθειας και τους λόγους που  

      αναφέρονται σ αυτή. 

β.  την από 1-12-2022 υπογεγραμμένη Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και αναδόχου Τ.Ε.Μ.Α. 

ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε 

      γ. Το με αρ Πρωτ. σχ 77296/7463/20-5-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Ε (Π.Η.) με θέμα τη μετάθεση του  

 συμβατικού  χρόνου της παράδοσης της προμήθειας 

προτείνει : 

την μετάθεση του χρόνου παράδοσης της  προμήθειας έως την 15-6-2022.  

Η επιτροπή 

Α. Νάκας Αθανάσιος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.Ε. Ιωαννίνων, Πρόεδρος  

Β. Παπαδημητρίου Βασιλική, Γεωπόνος  ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.Η., Μέλος 

Γ. Κερομύτη Αγνή, Μηχανολόγος Μηχανικός  ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.Η., Μέλος 

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

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

Εγκρίνει την παράταση, μέχρι την 15-06-2022, της προθεσμίας υλοποίησης του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PΕ /DN 500-ND=12,5 Atm για την 
αντικατάσταση κεντρικού αγωγού άρδευσης αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Λάμαρης Πρέβεζας», 
αναδόχου «τ.ε.μ.α. ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.», βάσει της από 01-12-2022 σύμβασης, και σύμφωνα με 
την από 20-05-2022 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής (ανωτέρω υπό στ. 5).  
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ



-25- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/864/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση Ανακοίνωσης Κήρυξης 
Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση Εγνατίας Οδού με Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας (Α/Κ 
ΒΙΟ. ΠΑ.ΘΕ.)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 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 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7137/16-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1253/17-05-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:: 

«… Στα πλαίσια εξέλιξης των ενεργειών για την κατασκευή του έργου «Σύνδεση Εγνατίας Οδού με Βιοτεχνικό 

Πάρκο Θεσπρωτίας (Α/Κ ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ.)» που επιτελεί με την κατασκευή του τον σκοπό της Δημόσιας 

Ωφέλειας και της Κήρυξη της Απαλλοτρίωσης του που προγραμματίζεται από την Περιφέρεια Ηπείρου και 

διέπεται από τις διατάξεις του Ν2882/2001 (ΦΕΚ17/Α/2001), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει την 

παρούσα χρονική στιγμή. 

Σας διαβιβάζουμε: 

- Tην από 12-5-2022 (αρ. πρωτ. 72087/6970/12-5-2022) Ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας για την Κήρυξη 

Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων για την υλοποίηση του έργου «Σύνδεση Εγνατίας Οδού 

με Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας (Α/Κ ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ.)», σύμφωνα με την Κτηματολογική Μελέτη «Σύνδεση 

Εγνατίας Οδού με Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας (Α/Κ ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ.)».  

Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρ. 3 του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/6-2-2001) όπως αυτός έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει την παρούσα χρονική στιγμή, η σχετική Ανακοίνωση θα πρέπει να δημοσιευθεί σε εφημερίδα που 

εκδίδεται στην πρωτεύουσα του Νομού στην Περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η απαλλοτριωτέα έκταση ή το 

μεγαλύτερο τμήμα αυτής. 

Η χωροθέτηση του έργου και η υπο απαλλοτρίωση εκτάσεις εντάσσονται εντός της Δημοτικής Ενότητας 

Παραμυθιάς, στις Τοπικές Κοινότητες της Γκρίκας και Ψάκας.  

Για τον ανωτέρω λόγο και σε συνέχεια σχετικής επικοινωνίας με το Γραφείο Τύπου της Π.Η. σας παρακαλούμε 

όπως εγκρίνεται σχετική δαπάνη διάθεσης πίστωσης περί τα 124 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) 

για τη δημοσίευση της από 72087/6970/12-05-2022 Ανακοίνωσης σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα της 

Ηγουμενίτσας (με την επωνυμία «ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ»), ως πρωτεύουσα της Π.Ε. Θεσπρωτίας της Περιφέρειας 

Ηπείρου, όπου βρίσκεται η υπό απαλλοτρίωση έκταση. 

Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 0841, ΕΦ: 072, του προϋπολογισμού έτους 2022 της Π.Ε. 

Ιωαννίνων…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης ποσού 124,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και τη 
διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος του Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε. 0841 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, για τη δημοσίευση σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα 
της Ηγουμενίτσας (με την επωνυμία «ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ»), της αρ. πρωτ. 72087/6970/12-05-2022 
Ανακοίνωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, περί Κήρυξης Αναγκαστικής 
Απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση 
Εγνατίας Οδού με Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας (Α/Κ ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ.)». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/865/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση οδοφωτισμού, με το δίκτυο της 

ΔΕΔΔΗΕ, στον κόμβο Εγνατίας Οδού – ΒΙΟΠΑΘΕ στην περιοχή Γκρίκα Θεσπρωτίας. 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6889/20-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1293/20-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…. Έχοντας υπόψη: 

➢ Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

➢ Τις με αρ. πρωτ. 342 και 343/9-5-2022 προσφορές της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την σύνδεση με το δίκτυο της 

ΔΕΔΔΗΕ συνολικού κόστους 7.127,73 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%. 

➢ Την αρ. πρωτ. 74194/5005/16-5-2022 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 7.127,73 € με ΦΠΑ 

από την πίστωση ΣΑΕΠ 530 με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο Υποέργου «Σύνδεση οδοφωτισμού στον 

κόμβο Εγνατίας Οδού -ΒΙΟΠΑΘΕ στην περιοχή Γκρίκα Θεσπρωτίας με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ» για την 

εκτέλεση του ανωτέρω έργου. 

Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης ύψους 7.127,73 € με ΦΠΑ 24% για την μετατόπιση παροχής στα πλαίσια 

κατασκευής του έργου του θέματος (ΠΙΝΑΚΑΣ)….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 7.127,73 € με ΦΠΑ για την σύνδεση οδοφωτισμού, με το 
δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, στον κόμβο Εγνατίας Οδού – ΒΙΟΠΑΘΕ στην περιοχή Γκρίκα Θεσπρωτίας, 
και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 
2019-2021» (Υποέργο: «Σύνδεση οδοφωτισμού στον κόμβο Εγνατίας Οδού - ΒΙΟΠΑΘΕ στην 
περιοχή Γκρίκα Θεσπρωτίας με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ»).  
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/866/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών οδικού 
ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου Β’ τριμήνου 2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 7466/20-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1303/20-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: 
➢ Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως επικαιροποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021. 

➢ Ότι για τη λειτουργία του έργου απαιτούνται τα παρακάτω υλικά: ….. (ΠΙΝΑΚΑΣ) 

Εισηγούμαστε Την έγκριση της πίστωσης ποσού 24.791,48 € (με ΦΠΑ) της παρακάτω προμήθειας των υλικών, 

η οποία  θα γίνει με απευθείας ανάθεση.…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού 24.791,48 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2018ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση 
εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 
2018-2020» (Υποέργο: Προμήθεια υλικών οδικού ηλεκτροφωτισμού Β’ τριμήνου 2022), για την 
προμήθεια των υλικών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, απαραίτητων για 
χρήση σε εργασίες οδικού ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου Β’ τριμήνου 
2022, ήτοι: 

A/A Κωδικός Περιγραφή Ποσότητα 

1 97.620423 PENTANT OPAL GLASS LIGHT E27 60W 6,00 

2 97.620421 PENTANT LIGHT OPAL GLASS & CHROME METAL 2,00 

3 97.620421 PENTANT LIGHT OPAL GLASS & CHROME METAL 2,00 

4 400.803011 ΡΑΓΑ GLOBAL XTS4100-3 1Μ ΛΕΥΚΗ 15,00 

5 400.803041 ΤΡΟΦΟΔΟΤ.ΡΑΓΑΣ GLOBAL PRO XTS1 2,00 

6 400.803051 ΕΝΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΓΑΣ GLOBAL XTS 5,00 

7 400.803301 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΡΑΓΑΣ SPW11SK-3 ΛΕΥΚΗ 10,00 

8 400.896123021 ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ CLUB 26W NEUTRAL MED ΛΕΥΚΟ 14,00 

9 4921120501018 ΦΩΤ. LED PANEL 30X120 50W ME ΠΛΑΙΣΙΟ 9,00 

10 4921605061 ΠΑΝΕΛ 60Χ60 ΨΕΥΟΔ. 50 W LED 6,00 

11 492160601 ΑΛΟΥΜΙΝ.ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΤ.ΤΟΠΟΘ. PANEL 3,00 

12 27800.01 ΑΠΛΟΣ+ΠΛΑΚΙΔΙΟ   ΛΕΥΚΟΣ BASIC 1,00 

13 27800.36 ΠΛΑΙΣΙΟ 1+ΔΑΚΤΥΛ.ΛΕΥΚΟ 13279 B 1,00 

14 72.6147 ΦΩΤΙΣΤ LED ΕΞΩΤ ΟΒΑΛ 15W IP54 ΛΕΥ-ΜΑΥ ORNO 1,00 

15 26035.19 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 200W BVP    PH 3,00 

16 400.803031 ΤΕΡΜΑΤ.ΤΑΠΑ ΡΑΓΑΣ GLOBAL XTS41 2,00 

17 26035.181 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 150W BV 155L 1,00 

18 50004.62 ΝΥΥ 5x10     J1VV-R ΣΤΡΟΦΕΙΟΥ 670,00 

19 50004.61 ΝΥΥ 5x6      J1VV-U 200,00 

20 50004.18 ΝΥΥ 3x10     J1VV-R ΣΤΡΟΦΕΙΟΥ 200,00 

21 31012.Φ075 ΣΠΙΡΑΛ ΔΙΠΛ.ΤΟΙΧ. Φ75 50Μ  GEOSUB 400,00 
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22 31097.01 ΑΣΦΑΛΕΙΟΚΙΒ.ΣΤ.MMW/416/1 ΓΙΑ Κ 40,00 

23 63.510000210 ΜΟΥΦΑΣ ΡΗΤΙΝΗΣ GC210P 3,00 

24 71007.01 ΕΚΚΙΝ. 35-400W HQI/NAT. 200,00 

25 59001.02 ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤ.20x19 WONDER 20,00 

26 38011.02 ΚΩΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟ Νο  10 10,00 

27 6050.115 ΘΕΡΜ/ΝΟ 12.00mm 1μ ΑΚ-ΤΗ-115 5,00 

28 53.03810095 ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΒ. 3Μ Νο 23 SCOTCH 2,00 

29 50005.09 ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3x1,5     HO5VV-F 60,00 

30 32005.16 ΚΑΝΑΛΙ 20χ13 ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ 40,00 

31 33004.02 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W 10,00 

32 71NAT150E40 SODIUM 150W T46 E40 10,00 

33 39011.16 ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε40 ΜΠΛΑΦΟΝ 20,00 

34 22050.99 LED P129 E27 39W IP65 20,00 

35 71ACISRN150P ISRL ΔΡΟΜΟΥ ΝΑΗ 150W ΜΕ ΠΥΚ 6,00 

36 32012.250 COSMOFLEX MT ΣΠΙΡΑΛ Φ25 400,00 

37 71AC1250NP ΦΩΤΙΣΤ 250W ΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ 6,00 

38 71AC41M ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟΥ ΑΠΛΟΣ 1&1/4 6,00 

39 49132722800 ΛΑΜΠΑ LED ΑΧΛΑΔΙ 8W Ε27 + 10,00 

40 49132222121 ΛΑΜΠΑ LED ΑΧΛΑΔΙ 12W Β22 4000k 2,00 

41 49132722150 ΛΑΜΠΑ LED ΑΧΛΑΔΙ 15W ΜΑΤ WW-CW 6,00 

42 49132781251 LED ΛΑΜΠΑ ΣΦΑΙΡ 5W E27 4000K VALUE 15,00 

43 74005.26 ΚΛΕΜΜΑ ΙΙΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 150,00 

44 2150042161 ΡΑΓΟΔ ΜΕΤΑΓ 4Χ40Α 1-0-2 30,00 

45 2150042160 ΡΑΓΟΔ ΜΕΤΑΓ 2Χ40Α 1-0-2 118,00 

46 71DY02030013 RCCB 2P 40A AC 0.03 2M 5,00 

47 50017.12 UTP CAT 6  4 ΖΕΥΓΩΝ                                    1/8/17 100,00 

48 34001.07 ΚΟΥΤΙ 10Χ10 20,00 

49 50005.26 ΕΥΚΑΜΠΤΟ 5x6       ΗO5VV-F 100,00 

50 27001.70309 ΑΥΤ.ΑΣΦΑΛ. SH201T-Β10     ΑΒΒ 20,00 

.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/867/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Κόνιτσας – Τελωνείο 
Μέρτζιανης – Μπουραζάνι – Λουτρά Αμαράντου – Λουτρά Καβάσιλα και Δίστρατο 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 
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6566/10-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1171/11-05-2022 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 Επαρχιακής Οδού του Δήμου Κόνιτσας Τελωνείο Μέρτζιανης-

Μπουραζάνι-Λουτρά Αμαράντου-Λουτρά Καβάσιλα και Δίστρατο  πρέπει να γίνει για την εύρυθμη λειτουργία 

της Επαρχιακής   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 Επαρχιακών, με τους εθνικούς, 

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. : 66764/4497/5-5-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού 14.000,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Συντήρηση, συμπλήρωση και 

αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» υποέργου 

«Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Κόνιτσας Τελωνείο Μέρτζιανης-Μπουραζάνι-Λουτρά Αμαράντου-Λουτρά 

Καβάσιλα και Δίστρατο  έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 

2019ΕΠ5300001.προϋπολογισμού: 14.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Κόνιτσας Τελωνείο 

Μέρτζιανης-Μπουραζάνι-Λουτρά Αμαράντου-Λουτρά Καβάσιλα και Δίστρατο έτους 2022 (παροχή 

υπηρεσιών)» έργου : «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο  

Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» της ΣΑΕΠ Ηπείρου με Κ.Α.2019 ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 14.000,00 

€ (με Φ.Π.Α.) …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 14.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2019ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Κόνιτσας – Τελωνείο Μέρτζιανης – 
Μπουραζάνι – Λουτρά Αμαράντου – Λουτρά Καβάσιλα και Δίστρατο 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 
επαρχιακής οδού του Δήμου Κόνιτσας - Τελωνείο Μέρτζιανης - Μπουραζάνι - Λουτρά 
Αμαράντου - Λουτρά Καβάσιλα και Δίστρατο 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 επαρχιακών με τους εθνικούς, 
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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     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 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/868/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Δωδώνης Ιωάννινα - Δωδώνη - 
Δερβίζιανα - Σιστρούνι - Αχλαδέα - Πλατάνια κ.λ.π. 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. 
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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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6567/10-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1172/11-05-2022 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 Επαρχιακής Οδού του Δήμου Δωδώνης Ιωάννινα-Δωδώνη-

Δερβίζιανα-Σιστρούνι-Αχλαδέα-Πλατάνια κ.λ.π.  πρέπει να γίνει για την εύρυθμη λειτουργία της Επαρχιακής   

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 Επαρχιακών, με τους εθνικούς, 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. : 66747/4493/5-5-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού 14.000,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση, συμπλήρωση και 

αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» υποέργου 

«Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Δωδώνης Ιωάννινα-Δωδώνη-Δερβίζιανα-Σιστρούνι-Αχλαδέα-Πλατάνια 

κ.λ.π. έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ5300001 

προϋπολογισμού: 14.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου Δωδώνης Ιωάννινα-Δωδώνη-Δερβίζιανα-Σιστρούνι-

Αχλαδέα-Πλατάνια κ.λ.π. έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)» έργου: «Συντήρηση, συμπλήρωση και 

αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο  Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021»,της ΣΑΕΠ Ηπείρου 

με Κ.Α.2019 ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 14.000,00 € (με Φ.Π.Α.) …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 14.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2019ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Δωδώνης Ιωάννινα - Δωδώνη - 
Δερβίζιανα - Σιστρούνι - Αχλαδέα - Πλατάνια κ.λ.π. 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 επαρχιακής οδού 
του Δήμου Δωδώνης, Ιωάννινα-Δωδώνη-Δερβίζιανα-Σιστρούνι-Αχλαδέα-Πλατάνια κ.λ.π., 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 επαρχιακών με τους εθνικούς, κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους να 
μείνουν ελεύθερα ζιζανίων και παράλληλα να μειωθούν οι κίνδυνοι πυρκαγιών, λόγω των ξηρών 
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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     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 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/869/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE 140-12atm για την αντικατάσταση αγωγού 
στην περιοχή (Νικούλτσα) οροπεδίου Πολιτσών Χρυσοβίτσας». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6655/17-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1245/17-05-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων 
πολυαιθυλενίου PE 140-12atm για την αντικατάσταση αγωγού στην περιοχή (Νικούλτσα) οροπεδίου 
Πολιτσών Χρυσοβίτσας» του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2019ΕΠ53000003 και τίτλο 
«Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών - υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού - υδρευτικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019 - 2021», σύμφωνα και με το σχετικό πρακτικό του Π.Γ.Σ.Ε.Ε. 
(Π.Η.). 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 26.040,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003 και τίτλο 
«Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών - υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού - υδρευτικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019 - 2021», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE 140-12atm για την αντικατάσταση αγωγού στην περιοχή 
(Νικούλτσα) οροπεδίου Πολιτσών Χρυσοβίτσας», 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 7ο/16-05-2022 (θέμα 1ο) Πρακτικό του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 2 του 
Ν. 4691/2020 (ΦΕΚ Α’108). 

➢ 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/870/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 «Προμήθεια πίνακα Μ.Τ.24 Κ.V. τριών (3) πεδίων αρδευτικού 
αντλιοστασίου  Ροδοτοπίου (ΓΟΕΒ Λεκάνης Ιωαννίνων)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
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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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6845/17-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1249/17-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία εισηγείται 
την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια πίνακα Μ.Τ.24 Κ.V. τριών (3) πεδίων αρδευτικού 
αντλιοστασίου  Ροδοτοπίου (ΓΟΕΒ Λεκάνης Ιωαννίνων)», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 
με ΚΑ2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών - υδρευτικών 
αντλιοστασίων και αρδευτικού - υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019 - 2021», 
σύμφωνα και με το σχετικό πρακτικό του Π.Γ.Σ.Ε.Ε. (Π.Η.). 

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 29.977,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 
2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών - υδρευτικών 
αντλιοστασίων και αρδευτικού - υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019 - 2021», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια πίνακα Μ.Τ.24 Κ.V. τριών (3) 
πεδίων αρδευτικού αντλιοστασίου  Ροδοτοπίου (ΓΟΕΒ Λεκάνης Ιωαννίνων)», 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 7ο/16-
05-2022 (θέμα 5ο) Πρακτικό του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 2 του Ν. 4691/2020 (ΦΕΚ 
Α’108). 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/871/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα περιοχής Αμπελιάς Ιωαννίνων 
(παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7208/19-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1275/19-05-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη….. 

1.Ότι, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και της καθημερινής διέλευσης βαρέων οχημάτων (μεταφορά 

ζωοτροφών, γάλακτος) η οδός πρόσβασης σε παραγωγική μονάδα περιοχής Αμπελιάς Ιωαννίνων έχει υποστεί 

φθορές ( καθιζήσεις, ρηγματώσεις) που καθιστούν τη διέλευση σε αυτή δύσκολη και πολλές φορές επικίνδυνη.  

Απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση της βατότητας σε αυτή, ώστε να κυκλοφορείται με ασφάλεια. 

2.Την  με  αριθμ. : 74500/5020/17-05-2022 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 : «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα περιοχής Αμπελιάς 

Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)» 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου :  Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα 

περιοχής Αμπελιάς Ιωαννίνων (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 «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική 
μονάδα περιοχής Αμπελιάς Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική 
περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή, λόγω των 
έντονων βροχοπτώσεων και της καθημερινής διέλευσης βαρέων οχημάτων (μεταφορά ζωοτροφών, 
γάλακτος) η οδός πρόσβασης σε παραγωγική μονάδα στην περιοχή Αμπελιά Ιωαννίνων έχει υποστεί 
φθορές (καθιζήσεις, ρηγματώσεις), καθιστώντας τη διέλευση σε αυτή δύσκολη και πολλές φορές 
επικίνδυνη, απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση της βατότητας αυτής, ώστε να κυκλοφορείται με ασφάλεια. 

➢ 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/872/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 «Συλλογή γεωλογικών στοιχείων για την αντιμετώπιση φθορών στο ΕΟΔ (παροχή 
υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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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. 7217/19-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1279/19-05-2022 
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 που επικράτησαν στη διάρκεια του χειμώνα ήταν 

να προκληθούν φθορές σε πολλά σημεία του ΕΟΔ της Περιφέρειας Ηπείρου όπως καθιζήσεις, ρηγματώσεις, 

αποκόλληση – ολίσθηση πρανών κ.α. Προκειμένου αυτά να αντιμετωπισθούν σωστά απαιτείται η συλλογή 

γεωλογικών στοιχείων( εδαφικοί σχηματισμοί, αλληλουχία πετρωμάτων, γεωμορφολογία εδάφους κλπ) για 

τον απεγκλωβισμό των υπόγειων υδάτων, τα οποία κατά ένα κύριο λόγο προκαλούν τις παραπάνω φθορές , 

ώστε να προταθούν και οι ανάλογοι τρόποι αντιμετώπισης.  

2. Την  με  αριθμ.: 74518/5029/17-05-2022 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: «Συλλογή γεωλογικών στοιχείων για την αντιμετώπιση φθορών στο ΕΟΔ 

(παροχή υπηρεσιών) »  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου: «Συλλογή γεωλογικών στοιχείων για την αντιμετώπιση 

φθορών στο ΕΟΔ (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. 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 «Συλλογή γεωλογικών στοιχείων για την 
αντιμετώπιση φθορών στο ΕΟΔ (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται η συλλογή 
γεωλογικών στοιχείων (εδαφικοί σχηματισμοί, αλληλουχία πετρωμάτων, γεωμορφολογία εδάφους κλπ) 
για τον απεγκλωβισμό των υπόγειων υδάτων, τα οποία προκαλούν φθορές σε πολλά σημεία του ΕΟΔ 
της Περιφέρειας Ηπείρου (καθιζήσεις, ρηγματώσεις, αποκόλληση – ολίσθηση πρανών κ.α.), ώστε να 
προταθούν και οι ανάλογοι τρόποι αντιμετώπισης. 

➢ 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/873/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 «Εργασίες για εκφόρτωση με γερανούς υλικών ξιφασκίας στην Κατσικά (παροχή 
υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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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. 7212/19-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1294/20-05-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη  

1. Ότι, απαιτήθηκε η εκφόρτωση ειδικών τεμαχίων – υλικών που θα ενσωματωθούν στο Κλειστό Γήπεδο 

Ξιφασκίας στον Κατσικά Ιωαννίνων από ειδικούς γερανούς ανάλογους με το μεγάλα φορτία και τις 

διαστάσεις των τεμαχίων αυτών που κλήθηκαν να μετακινήσουν.   

2. Την  με  αριθμ. : 74510/5025/17-05-2022 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 : « Εργασίες για εκφόρτωση με γερανούς υλικών ξιφασκίας στην Κατσικά 

(παροχή υπηρεσιών)  » 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου: «Εργασίες για εκφόρτωση με γερανούς υλικών 

ξιφασκίας στην Κατσικά (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. 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 «Εργασίες για εκφόρτωση με γερανούς υλικών 
ξιφασκίας στην Κατσικά (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται η εκφόρτωση 
ειδικών τεμαχίων – υλικών που θα ενσωματωθούν στο Κλειστό Γήπεδο Ξιφασκίας στον Κατσικά 
Ιωαννίνων από ειδικούς γερανούς ανάλογους με τα μεγάλα φορτία και τις διαστάσεις των τεμαχίων αυτών 
που πρέπει να μετακινηθούν. 

➢ 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/874/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 «Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων Β&Γ 
επαρχιακή οδός-Συρράκο – Καλαρρύτες – Ματσούκι – Αμπελοχώρι – Μονολίθι – 
Πλατανούσα - Γέφυρα Πλάκας - Πράμαντα και Κατσικά-Διακλάδωση Εγνατίας 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 

http://www.php.gov.gr/
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τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6568/10-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1173/11-05-2022 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 Επαρχιακής Οδού του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων Β&Γ επαρχιακή 

οδός –Συρράκο-Καλαρρύτες-Ματσούκι-Αμελοχώρι-Μονολίθι-Πλατανούσα-Γέφυρα Πλάκας-Πράμαντα και 

Κατσικά-Διακλάδωση Εγνατίας πρέπει να γίνει για την εύρυθμη λειτουργία της Επαρχιακής   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 Επαρχιακών, με τους εθνικούς, 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. : 66742/4492/5-5-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού14.000,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Συντήρηση, συμπλήρωση και 

αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» υποέργου 

«Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων Β&Γ επαρχιακή οδός –Συρράκο-Καλαρρύτες-

Ματσούκι-Αμελοχώρι-Μονολίθι-Πλατανούσα-Γέφυρα Πλάκας-Πράμαντα και Κατσικά-Διακλάδωση 

Εγνατίας έτους 2022 .(παροχή υπηρεσιών) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2019ΕΠ5300001.προϋπολογισμού: 14.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Βορείων 

Τζουμέρκων Β&Γ επαρχιακή οδός –Συρράκο-Καλαρρύτες-Ματσούκι-Αμελοχώρι-Μονολίθι-Πλατανούσα-

Γέφυρα Πλάκας-Πράμαντα και Κατσικά-Διακλάδωση Εγνατίας  έτους 2022 παροχή υπηρεσιών)» έργου:  

«Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο  Περιφέρειας Ηπείρου 

2019-2021» της ΣΑΕΠ Ηπείρου με Κ.Α.2019 ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 14.000,00 € (με Φ.Π.Α.) …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 14.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2019ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων Β&Γ επαρχιακή 
οδός-Συρράκο – Καλαρρύτες – Ματσούκι – Αμπελοχώρι – Μονολίθι – Πλατανούσα - Γέφυρα 
Πλάκας - Πράμαντα και Κατσικά-Διακλάδωση Εγνατίας 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 επαρχιακής οδού 
του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων Β&Γ επαρχιακή οδός–Συρράκο-Καλαρρύτες-Ματσούκι - 
Αμπελοχώρι - Μονολίθι- Πλατανούσα - Γέφυρα Πλάκας - Πράμαντα και Κατσικά-Διακλάδωση 
Εγνατίας, για την εύρυθμη λειτουργία αυτής και συγκεκριμένα για την αποκατάσταση της 
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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 επαρχιακών με τους εθνικούς, 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     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 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/875/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 «Συλλογή στοιχείων για την σύνταξη κτηματολογικών πινάκων έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ



-52- 
 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (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. 7214/23-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1317/23-05-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…  Παίρνοντας υπόψη….. 

1.Ότι, απαιτείται άμεσα η συλλογή στοιχείων για τη σύνταξη κτηματολογικών πινάκων προκειμένου να 

δημοπρατηθούν έργα της Περιφέρειας Ηπείρου.  

2.Την  με  αριθμ. : 74511/5026/17-05-2022 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: «Συλλογή στοιχείων για την σύνταξη κτηματολογικών πινάκων έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 

(παροχή υπηρεσιών)» 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου :  «Συλλογή στοιχείων για την σύνταξη κτηματολογικών 

πινάκων έργων της Περιφέρειας Ηπείρου (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. 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 «Συλλογή στοιχείων για την σύνταξη κτηματολογικών 
πινάκων έργων της Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική 
περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται 
άμεσα η συλλογή στοιχείων για τη σύνταξη κτηματολογικών πινάκων, προκειμένου να δημοπρατηθούν 
έργα της 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     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 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/876/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 «Άμεση απορροή όμβριων για την προστασία οδού περιοχής Ιωαννίνων (παροχή 
υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7216/23-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1318/23-05-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη….. 

1.Ότι, η ανεξέλεγκτη ροή των όμβριων υδάτων σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα, προκάλεσε φθορές σε οδού, 

αλλά και παρακείμενες ιδιοκτησίες σε αυτή περιοχής Ιωαννίνων. Απαιτείται, στη φάση αυτή που οι καιρικές 

συνθήκες είναι ευνοϊκές (ανομβρία – ξηρασία, άνοδος της θερμοκρασίας) η διευθέτηση των όμβριων ( κλίσεις, 

επικλίσεις, τεχνικά), ώστε να αποφευχθούν ανάλογες ζημιές. 

2.Την  με  αριθμ. : 74514/5027/17-05-2022 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 απορροή όμβριων για την προστασία οδού περιοχής Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)»  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Άμεση απορροή όμβριων για την προστασία οδού 

περιοχής Ιωαννίνων (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. 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 «Άμεση απορροή όμβριων για την προστασία οδού 
περιοχής Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός 
ότι η ανεξέλεγκτη ροή των όμβριων υδάτων, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, προκάλεσε φθορές σε οδούς, 
αλλά και παρακείμενες ιδιοκτησίες περιοχής Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα να απαιτείται άμεσα, και τη 
χρονική αυτή περίοδο που οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές (ανομβρία – ξηρασία, άνοδος της 
θερμοκρασίας), η διευθέτηση των όμβριων (κλίσεις, επικλίσεις, τεχνικά), προκειμένου να αποφευχθούν 
ανάλογες ζημιές. 

➢ 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/877/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 «Καθαρισμός Γορμού ποταμού στη γέφυρα των Αγίων από ξερά πλατάνια λόγω του 
μεταχρωματικού έλκους (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ



-56- 
 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (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. 5835/19-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1324/23-05-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη….. 

1. Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους έχει πάρει μεγάλες 

διαστάσεις έχουν προσβληθεί πολλά πλατάνια που βρίσκονται  εκατέρωθεν του ποταμού Γορμού και ιδιαίτερα 

κάτω από την γέφυρα των Αγίων όπου κάποτε εκεί ήταν χώρος αναψυχής και σήμερα είναι γεμάτος με ξερά 

πλατάνια και για να προλάβουμε  την πτώση αυτών στο ποτάμι χρειάζεται άμεσα η κοπή , απομάκρυνση και 

καύση των δέντρων πλατάνων ώστε να προλάβουμε τυχόν καταστροφές, ,με την εργολαβία αυτή θα καθαρίσει 

όσο το δυνατόν περισσότερο τμήμα του ποταμού από τα ξερά πλατάνια.  

2. Την  με  αριθμ. : 58206/3898/15-4-2022 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 Περιφέρεια Ηπείρου 2020-2022». ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2020ΕΠ53000001προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.). 

με υποέργο: «Καθαρισμός Γορμού ποταμού στη γέφυρα των Αγίων από ξερά πλατάνια λόγω του 

μεταχρωματικού έλκους (παροχή υπηρεσιών)». 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Καθαρισμός Γορμού  ποταμού στη γέφυρα των Αγίων 

από ξερά πλατάνια λόγω του μεταχρωματικού έλκους (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   Περιφέρεια Ηπείρου 2020-2022» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός Γορμού ποταμού στη γέφυρα των 
Αγίων από ξερά πλατάνια λόγω του μεταχρωματικού έλκους (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής 
μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή 
απαιτείται η άμεση κοπή, απομάκρυνση και καύση των προσβεβλημένων από την ασθένεια του 
μεταχρωματικού έλκους δέντρων πλατάνων, εκατέρωθεν του ποταμού Γορμού και ιδιαίτερα κάτω από 
την γέφυρα των Αγίων- παλιότερα ήταν χώρος αναψυχής- για την πρόληψη πτώσης τους στο ποτάμι 
αλλά και τυχόν καταστροφών, ενώ παράλληλα θα γίνει και καθαρισμός, από τα ξερά πλατάνια, στο 
μεγαλύτερο τμήμα του ποταμού. 

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι 
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. 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 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/878/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός ρέματος στην περιοχή κάμπου Σιταριάς από φερτά υλικά λόγω των 
έντονων βροχοπτώσεων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5837/19-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1325/23-05-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη….. 

Την υπ’ αριθ. 58205/3897/15-4-2022 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 ρέματος στην περιοχή κάμπου Σιταριάς από φερτά υλικά λόγω των έντονων βροχοπτώσεων 

προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων (παροχή υπηρεσιών)»                                                              

Την από 19-05-2022 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, για τον καθαρισμό του ρέματος στην περιοχή κάμπου Σιταριάς από φερτά υλικά λόγω των 

έντονων βροχοπτώσεων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων. Θα πρέπει άμεσα να γίνουν εργασίες άρσης 

προσχώσεων απομάκρυνσης των φερτών υλικών και των κλαδιών που έχουν συσσωρευθεί στο ρέμα που 

βρίσκετε περιοχή του κάμπου Σιταριάς. Οι ανωτέρω εργασίες θα πρέπει να γίνουν άμεσα ώστε να  είμαστε 

έτοιμοι για την περίοδο του χειμώνα 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου «Καθαρισμός ρέματος στην περιοχή 

κάμπου Σιταριάς από φερτά υλικά λόγω των έντονων βροχοπτώσεων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων 

(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 ρέματος στην περιοχή κάμπου Σιταριάς 
από φερτά υλικά λόγω των έντονων βροχοπτώσεων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων (παροχή 
υπηρεσιών)», βάσει της από 19-05-2022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 
από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή αφορά σε άμεσες εργασίες, πριν την 
έλευση της χειμερινής περιόδου και για αποφυγή τυχόν πλημμυρικών φαινομένων, με χρήση 
χωματουργικών μηχανημάτων, ήτοι καθαρισμός του ρέματος στην περιοχή κάμπου Σιταριάς από φερτά 
υλικά, άρση προσχώσεων, καθώς επίσης και  απομάκρυνση των φερτών υλικών και των κλαδιών που 
έχουν συσσωρευθεί στο ρέμα που βρίσκεται στην περιοχή του κάμπου Σιταριάς. 

➢ 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/879/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κοπή δέντρων που βρίσκονται κατά μήκος του ορίου του οικοπέδου μεταξύ 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5844/18-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1326/23-05-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη  

1.   Μετά το με αριθ. Πρωτ.4809/28-2-2022 έγγραφο από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 

και το με αριθ. Πρωτ. 1045/22-3-2022 έγγραφο από την Πρυτανεία  του Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων που μας 

ζητούν  την κοπή  κάποιον μεγάλων  δένδρων που βρίσκονται κατά μήκος του ορίου του οικοπέδου μεταξύ 

Πανεπιστημιακού Γενικού  Νοσοκομείου και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τα οποία είναι πολύ μεγάλα και μερικά 

ξερά και επικίνδυνα με έντονα καιρικά να πέσουν στο πάρκινγκ επισκεπτών του Νοσοκομείου το οποίο 

καθημερινά έχει πολύ μεγάλη κίνηση. 

2. Την  με  αριθμ. : 58204/3896/15-4-2022 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». ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) με υποέργο «Κοπή δέντρων βρίσκονται κατά 

μήκος του ορίου του οικοπέδου μεταξύ Πανεπιστημιακού Γενικού  Νοσοκομείου και Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων» (παροχή υπηρεσιών). 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Κοπή δέντρων βρίσκονται κατά 

μήκος του ορίου του οικοπέδου μεταξύ Πανεπιστημιακού Γενικού  Νοσοκομείου και Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων» (παροχή υπηρεσιών)  ΕΡΓΟ: « Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων   

Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022».  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, 

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

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 δέντρων βρίσκονται κατά μήκος του ορίου του 
οικοπέδου μεταξύ Πανεπιστημιακού Γενικού  Νοσοκομείου και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (παροχή 
υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται η κοπή δένδρων, που βρίσκονται κατά μήκος του ορίου 
του οικοπέδου μεταξύ Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τα οποία 
είναι πολύ μεγάλα και κάποια από αυτά ξερά και υπάρχει κίνδυνος να πέσουν στο πάρκινγκ επισκεπτών 
του Νοσοκομείου, σε περίπτωση έντονων καιρικών 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/880/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια στηθαίων σήμανσης για αντιμετώπιση άμεσων αναγκών στο εθνικό, οδικό 
δίκτυο». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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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. 5959/19-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1328/23-05-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη  

1.  Τις έντονες συνεχείς οχλήσεις των κατά τόπους Τμημάτων της Τροχαίας που ελέγχουν το εθνικό οδικό 

δίκτυο για την καταστροφή υφιστάμενων στηθαίων μετά από πρόσκρουση οχημάτων σε επικίνδυνα σημεία του 

Ε.Ο.Δ. και την άμεση αντικατάσταση αυτών προς αποφυγή νέων ατυχημάτων με κόστος πλέον την ανθρώπινη 

ζωή.       

2. Την  με  αριθμ. : 61504/4153/20-4-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : Προμήθεια στηθαίων, πινακίδων εθνικού 

και επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000015).. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000001 με υποέργο : «Προμήθεια στηθαίων 

σήμανσης  για αντιμετώπιση άμεσων αναγκών στο εθνικό  οδικό δίκτυο».  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια στηθαίων σήμανσης για αντιμετώπιση 

άμεσων αναγκών στο εθνικό οδικό δίκτυο» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2014ΕΠ53000001, 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. 2014ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Προμήθεια στηθαίων, πινακίδων εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-
2016 (π.κ 2013ΕΠ03000015)» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια 
στηθαίων σήμανσης για αντιμετώπιση άμεσων αναγκών στο εθνικό οδικό δίκτυο», βάσει της σχετικής 
μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή 
κρίνεται αναγκαία η άμεση αντικατάσταση κατεστραμμένων -μετά από πρόσκρουση οχημάτων- 
υφιστάμενων στηθαίων σε επικίνδυνα σημεία στο εθνικό οδικό δίκτυο, προς αποφυγή νέων ατυχημάτων. 

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/881/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης μετά από κατολίσθηση στην περιοχή Χρυσοβίτσας 
(παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6040/19-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1329/23-05-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη….. 

Την υπ’ αριθ πρωτ 61830/4208/21-4-2022  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 ειδικών δράσεων  Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022».Υποέργο: 

«Κατασκευή ,τοίχου αντιστήριξης μετά από κατολίσθηση στην περιοχή Χρυσοβίτσας (παροχή υπηρεσιών)»  

Την από  19-5-2022 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 κατασκευής τοίχου 

αντιστήριξης από λιθοδομή στην περιοχή Χρυσοβίτσας. Θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες εκσκαφές –

καθαρισμός του πρανούς όπισθεν. Ρίψει μπετόν καθαριότητος και κτίσιμο του πέτρινου τοίχου από λιθοδομή 

στη θέση τις κατολίσθησης στην περιοχή Χρυσοβίτσας 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Κατασκευή ,τοίχου αντιστήριξης μετά από 

κατολίσθηση στην περιοχή Χρυσοβίτσας (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 «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης μετά από 
κατολίσθηση στην περιοχή Χρυσοβίτσας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική 
περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή αφορά εργασίες 
κατασκευής τοίχου αντιστήριξης, από λιθοδομή, στην περιοχή Χρυσοβίτσας και συγκεκριμένα εκσκαφές 
–καθαρισμός του πρανούς όπισθεν, ρίψη μπετόν καθαριότητος και κτίσιμο του πέτρινου τοίχου στη θέση 
της κατολίσθησης στην περιοχή Χρυσοβίτσας. 

➢ 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/882/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση προτάσεων της με αριθμ. 
πρωτ.: 5473/23-12-2021 Πρόσκλησης του Π.Α.Α. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων Μέτρο 4: Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για 
επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την 
προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», δράση 4.3.1: Υποδομές εγγείων βελτιώσεων». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7670/24-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1342/24-05-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη  

1. Την υπ’ αριθ. 78936/5315/24-05-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 37.200,00€ 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: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση προτάσεων της με αριθμ. πρωτ.: 

5473/23-12-2021 Πρόσκλησης του Π.Α.Α. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Μέτρο 4: 

Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που 

συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», 

δράση 4.3.1: Υποδομές εγγείων βελτιώσεων». 

2. Την από 29-03-2022 τεχνική έκθεση της υπηρεσίας όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την 

ωρίμανση προτάσεων της με αριθμ. πρωτ.: 5473/23-12-2021 Πρόσκλησης του Π.Α.Α. του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Μέτρο 4: Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», υπομέτρο 4.3: 

«Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή 

της γεωργίας και της δασοκομίας», δράση 4.3.1: Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», σε βάρος των πιστώσεων της 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001,  προϋπολογισμού: 37.200,00€ (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 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. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την 
ωρίμανση προτάσεων της με αριθμ. πρωτ.: 5473/23-12-2021 Πρόσκλησης του Π.Α.Α. του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Μέτρο 4: Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», υπομέτρο 
4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την 
προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», δράση 4.3.1: Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», βάσει της 
από 29-03-2022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. 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 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/883/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 ανάθεσης της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανάλυση 
και τεκμηρίωση φέρουσας ικανότητας πλωτών τουριστικών μέσων στην ευρύτερη 
περιοχή του ποταμού Αχέροντα (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. 

http://www.php.gov.gr/
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Μακεδονίας. 

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

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

5. Την αριθμ. 3/218/10-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
η δαπάνη συνολικού ποσού 37.200,00 € με Φ.Π.Α. και η διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Ανάλυση και τεκμηρίωση φέρουσας ικανότητας πλωτών τουριστικών μέσων στην 
ευρύτερη περιοχή του ποταμού Αχέροντα (παροχή υπηρεσιών)», σύμφωνα με τη σχετική 
μελέτη (Τεχνική έκθεση-Προϋπολογισμός) όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7366/23-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1335/23-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη ……: 
7.Την υπ’ αριθ. απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 9820/721/25-01-2021 37.200,00€ 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: 

«Ανάλυση και τεκμηρίωση φέρουσας ικανότητας πλωτών τουριστικών μέσων στην ευρύτερη περιοχή του 

ποταμού Αχέροντα (παροχή υπηρεσιών)». 

8.Την από  31-01-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Παίρνοντας δε υπόψη  

1. Την υπ’ αριθ. 3/218/10-02-2022 (ΑΔΑ: ΩΣΒΤ7Λ9-4ΟΕ)  απόφαση  της Ο.Ε.Π.Η.,  εγκρίθηκε η δαπάνη 

και η διάθεση πίστωσης, ποσού: 37.200,00€ (με το Φ.Π.Α.). 

2. Την με αριθ. πρωτ. 66139/6356/04-05-2022 πρόσκληση αποστολής οικονομικής προσφοράς  

3. Την από 18-05-2022, υποβληθείσα οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα iNNOS ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ι.Κ.Ε.. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση της ανάθεσης υλοποίησης της κατωτέρω αναφερόμενης παροχής υπηρεσίας της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, την ανάλυση και τεκμηρίωση της φέρουσας ικανότητας της 

ευρύτερης περιοχής του ποταμού Αχέροντα, σχετικά με το μέγιστο πλήθος και είδος σε πλωτά μέσα που 

προσφέρουν υπηρεσίες τουριστικών πλόων, στον οικονομικό φορέα: «iNNOS ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ι.Κ.Ε.»,  µε ποσά, σύμφωνα µε την κατατεθείσα, στη ∆/νση 

Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, προσφοράς, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω 

πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, σύμφωνα µε την αριθ. 

3/218/10-02-2022 (ΑΔΑ: ΩΣΒΤ7Λ9-4ΟΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Η., για την πληρωμή 

της δαπάνης, ως εξής (ΠΙΝΑΚΑΣ).. …». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
όπως και στη σχετική αριθμ. 3/218/10-02-2022 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. 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την ανάθεση της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανάλυση και 
τεκμηρίωση φέρουσας ικανότητας πλωτών τουριστικών μέσων στην ευρύτερη περιοχή του 
ποταμού Αχέροντα (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού δαπάνης 37.200,00 € με Φ.Π.Α., 
στον οικονομικό φορέα «iNNOS ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ι.Κ.Ε.», (Α.Φ.Μ.: 
800697009 - ΔΟΥ Ιωαννίνων, Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας 9, Τ.Κ. 45221 - Ιωάννινα) που διαθέτει 
τα κατάλληλα προσόντα και δύναται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών, 
στο ποσό των 37.200,00 € με Φ.Π.Α. με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βάσει της από 
18-05-2022 έγγραφης προσφοράς του, σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 66139/6356/04-05-
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. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 
δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», σύμφωνα με την αριθμ. 3/218/10-02-2022 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/884/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 

Έγκριση ανάθεσης της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή 
υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση φακέλου του έργου “Μικρό αρδευτικό 
έργο Τ.Κ. Βρυσούλας Π.Ε. Πρέβεζας”». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

http://www.php.gov.gr/
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Μακεδονίας. 

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

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

5. Την αριθμ. 6/408/10-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
η δαπάνη συνολικού ποσού 37.200,00 € με Φ.Π.Α. και η διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2019ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών 
αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού 
συμβούλου για την ωρίμανση φακέλου του έργου “Μικρό αρδευτικό έργο Τ.Κ. Βρυσούλας 
Π.Ε. Πρέβεζας”», σύμφωνα με τη σχετική μελέτη (Τεχνική έκθεση-Προϋπολογισμός) όπως 
συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της από 03-03-
2022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7286/18-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1348/24-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη ……: 
7. Την υπ’ αριθ.  33193/2231/04-03-2022  απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  37.200,00€ 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: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού 

συμβούλου για την ωρίμανση φακέλου του έργου «Μικρό αρδευτικό Τ.Κ. Βρυσούλας Π.Ε. Πρέβεζας». 

8. Την από  03-03-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Παίρνοντας δε  υπόψη :  

1. Την υπ’ αριθ. 6/408/10-03-2022 (ΑΔΑ: 6ΘΕΘ7Λ9-Λ0Η)  απόφαση  της Ο.Ε.Π.Η.,  εγκρίθηκε η δαπάνη 

και η διάθεση πίστωσης, ποσού: 37.200,00€ (με το Φ.Π.Α.). 

2. Την με αριθ. πρωτ. 39826/3839/16-04-2022 πρόσκληση αποστολής οικονομικής προσφοράς  

3. Την από 18-05-2022, υποβληθείσα οικονομική προσφορά του Χαράλαμπου Αφραταίου. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση της ανάθεσης υλοποίησης της κατωτέρω αναφερόμενης παροχής υπηρεσίας της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, την παροχή τεχνικής υποστήριξης – συμβουλών σχετικά με την 

ωρίμανση έργου μικρού αρδευτικού στην περιοχή της κτηματικής περιφέρειας του οικισμού Βρυσούλας στην 

Π.Ε. Πρέβεζας, το οποίο πρόκειται να συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ ή άλλο Ενωσιακό – Διεθνές 

Πρόγραμμα, στοιχεία που θα αφορούν στον προσδιορισμό της περιμέτρου του αρδευτικού έργου, των προς 

άρδευση εκτάσεων, τη θέση υδροληψιών, των αντλιοστασίων που πιθανά θα χρειαστούν, στοιχεία που θα 

εισαχθούν ως δεδομένα σε γεωργοοικονομική μελέτη ώστε να προσδιοριστούν οι ανάγκες σε αρδευτικό νερό, 

το πρόγραμμα άρδευσης και τη διαστασιολόγηση των αγωγών και υποστήριξης και συμβουλών κατά τη 

σύνταξη του φακέλου για την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο., στον οικονομικό φορέα: «Αφραταίος Χαράλαμπος», µε 

ποσά, σύμφωνα µε την κατατεθείσα, στη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, προσφοράς, όπως 

αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2019ΕΠ53000003, σύμφωνα µε την αριθμ. 6/408/10-03-2022 (ΑΔΑ: 6ΘΕΘ7Λ9-Λ0Η) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Π.Η., για την πληρωμή της δαπάνης, ως εξής (ΠΙΝΑΚΑΣ).. …». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
όπως και στη σχετική αριθμ. 6/408/10-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
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επεσήμανε ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του 
υποέργου, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας 
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να 
μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την ανάθεση της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή 
υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση φακέλου του έργου “Μικρό αρδευτικό έργο 
Τ.Κ. Βρυσούλας Π.Ε. Πρέβεζας”», προϋπολογισμού δαπάνης 37.200,00 € με Φ.Π.Α., στον 
οικονομικό φορέα «Αφραταίος Χαράλαμπος» (ΑΦΜ: 034728709 ΔΟΥ Χαλκίδας – Δ/νση: 
Λιάσκα 11, Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα) που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και δύναται να προβεί 
άμεσα στην εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών, στο ποσό των 35.960,00 € με Φ.Π.Α. με την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βάσει της από 18-05-2022 έγγραφης προσφοράς του, σε 
απάντηση της αριθμ. πρωτ. 39826/3839/16-04-2022 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. 2019ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού – 
υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», σύμφωνα με την αριθμ. 6/408/10-03-
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/885/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση-Βελτίωση οδού από κόμβο Αβγού προς Σερβιανά», 
αναδόχου Δημητρίου Φάη Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-09-2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
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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. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6411/20-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1336/23-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:  

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

υπογράφηκε την  13-08-2021  για ποσό  63.928,57€ χωρίς το Φ.Π.Α. 6.Η συμβατική προθεσμία περαίωσης 

του έργου ορίστηκε σε εννιά  (09)  μήνες  και έληξε στις   13-05-2022. 7.Με την από 04-05-2022 αίτησή του, 

ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 30-09-2022 για 

τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου 

μέχρι την  30-09-2022, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16. Και επειδή  Ο χρόνος παράτασης έως την  30-09-

2022 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας, το οποίο δεν 

κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί., λόγω της ‘ύπαρξης προβληματικού τμήματος αγωγού νερού, ο οποίος 

πρέπει να μετακινηθεί ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες που υπολείπονται. Επιπλέον απαιτείται χρόνος για 

την σύνταξη ΑΠΕ και τις διαδικασίες για το κλείσιμο του φακέλου της εργολαβίας».…». 

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 «Συντήρηση-Βελτίωση οδού από κόμβο Αβγού προς Σερβιανά», αναδόχου 
Δημητρίου Φάη Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-09-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. 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 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/886/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου στα όρια του Δ.Δ. Δελβινακόπουλου και βελτίωση 
τάφρων για την διαχείριση των όμβριων (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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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. 6746/12-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1221/13-05-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας  υπόψη….. 

7.Την υπ’ αριθ.   69662/4696  από  10-05-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  15.500,00€ 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 οδικού δικτύου στα όρια του Δ.Δ. Δελβινακόπουλου και βελτίωση τάφρων  για την 

διαχείριση των όμβριων (παροχή υπηρεσιών)».  

8.Την από 12-05-2022 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  κατά μήκος του οδικού 

δικτύου στο Δ.Δ. Δελβινακόπουλου, θα γίνουν εργασίες διευθέτησης των ομβρίων και σωστής διαχείριση 

αυτών. Όπως επίσης Θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού τάφρων, εργασίες άρσης της κατολίσθησης 

που τέμνεται στα συγκεκριμένα σημεία, προκειμένου να διασφαλιστούν οι κλίσεις των πρανών και εν γένι η 

ασφαλής κίνηση των οχημάτων.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης οδικού 

δικτύου στα όρια του Δ.Δ. Δελβινακόπουλου και βελτίωση τάφρων  για την διαχείριση των όμβριων (παροχή 

υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 

15.500,00€ (με Φ.Π.Α.).…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 15.500,00 € 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 οδικού δικτύου στα όρια του 
Δ.Δ. Δελβινακόπουλου και βελτίωση τάφρων για την διαχείριση των όμβριων (παροχή υπηρεσιών)», 
βάσει της από 12-05-2022 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 
του οδικού δικτύου στο Δ.Δ. Δελβινακόπουλου, διευθέτησης των ομβρίων και σωστής διαχείρισης αυτών, 
καθώς επίσης και εργασίες καθαρισμού τάφρων, άρσης της κατολίσθησης που τέμνεται στα συγκεκριμένα 
σημεία, προκειμένου να διασφαλιστούν οι κλίσεις των πρανών και η ασφαλής 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/887/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 
«Διαμόρφωση πρόσβασης προς βοσκοτόπια στα όρια του Δ.Δ. Μανασσής – Καλουτά και 
βελτίωση των υποδομών αυτών (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6742/18-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1258/18-05-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας  υπόψη….. 

7.Την υπ’ αριθ.  69668/4699 από   10-05-2022 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: «Διαμόρφωση πρόσβασης προς βοσκοτόπια στα όρια του Δ.Δ. Μανασσής- Καλουτά και βελτίωση 

των υποδομών αυτών (παροχή υπηρεσιών)».  

8.Την από 18-05-2022 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 την βελτίωση της βατότητας προς θερινούς βοσκότοπους στην ευρύτερη περιοχή του Δ.Δ. 

Μανασσής και Δ.Δ. Καλουτάς, καθώς επίσης και τον καθαρισμό των χώρων που χρησιμοποιούν για τις 

υποδομές τους οι κτηνοτρόφοι.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Διαμόρφωση πρόσβασης προς 

βοσκοτόπια στα όρια του Δ.Δ. Μανασσής- Καλουτά και βελτίωση των υποδομών αυτών (παροχή υπηρεσιών)», 

σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με 

Φ.Π.Α.).…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά 
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας 
του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διαμόρφωση πρόσβασης προς βοσκοτόπια στα όρια 
του Δ.Δ. Μανασσής – Καλουτά και βελτίωση των υποδομών αυτών (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 
18-05-2022 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 βελτίωση της βατότητας προς θερινούς βοσκότοπους, στην ευρύτερη περιοχή των 
Δ.Δ. Μανασσή και Καλουτά, καθώς επίσης και για τον καθαρισμό των χώρων που χρησιμοποιούν οι 
κτηνοτρόφοι για τις υποδομές τους. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ



-79- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/888/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 
«Επισκευή και αποκατάσταση λίθινων τεχνικών έργων κατά μήκος του οδικού δικτύου στο Νομό 
Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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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. 6743/18-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1259/18-05-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας  υπόψη….. 

7.Την υπ’ αριθ.  69664/4698 από   10-05-2022 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: «Επισκευή και αποκατάσταση λίθινων τεχνικών έργων κατά μήκος του οδικού δικτύου  στο νομό 

Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».  

8.Την από 18-05-2022 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   επισκευής και αποκατάστασης 

λίθινων τεχνικών έργων, κατά μήκος του εθνικού και επαρχιακού δικτύου, συγκράτησης πρανών, 

πτερυγότοιχων οχετών καθώς και πέτρινων προσβάσεων σε κοινόχρηστους χώρους. Θα γίνει καθαρισμός, 

απομάκρυνση των φθαρμένων τμημάτων, εξυγίανση του εδάφους, συμπλήρωση και χτίσιμο των νέων τοίχων, 

ανάλογα με τις απαιτήσεις, προκειμένου να αποκατασταθούν τα προβλήματα που υπάρχουν.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Επισκευή και αποκατάσταση 

λίθινων τεχνικών έργων κατά μήκος του οδικού δικτύου στο νομό Ιωαννίνων  (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 «Επισκευή και αποκατάσταση λίθινων τεχνικών έργων 
κατά μήκος του οδικού δικτύου στο Νομό Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 18-05-2022 
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 επισκευής και αποκατάστασης λίθινων 
τεχνικών έργων, κατά μήκος του εθνικού και επαρχιακού δικτύου, συγκράτησης πρανών, πτερυγότοιχων 
οχετών, καθώς και πέτρινων προσβάσεων σε κοινόχρηστους χώρους με καθαρισμό, απομάκρυνση των 
φθαρμένων τμημάτων, εξυγίανση του εδάφους, συμπλήρωση και χτίσιμο των νέων τοίχων, ανάλογα με 
τις απαιτήσεις, προκειμένου να αποκατασταθούν τα προβλήματα που υπάρχουν. 

➢ 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/889/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 
«Εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης χωμάτινων ομβροδεξαμενών στα όρια του Δ.Δ. 
Ανθρακίτη και βελτίωση υποδομών και πρόσβαση προς βοσκοτόπια (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6745/18-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1260/18-05-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας  υπόψη….. 

7.Την υπ’ αριθ.   69663/4697  από  10-05-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003 και 

τίτλο « Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού 

δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», Υποέργο: «Εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης χωμάτινων 

ομβροδεξαμενών στα  όρια του Δ.Δ. Ανθρακίτη και βελτίωση υποδομών και πρόσβαση προς βοσκοτόπια  

(παροχή υπηρεσιών)».  

8.Την από  18-05-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες για την  δημιουργία 

χωμάτινων ομβροδεξαμενών στα όρια του Δ.Δ. Ανθρακίτη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα 

λειψυδρίας, καθώς επίσης και την αποκατάσταση προβλημάτων βατότητας προς τους θερινούς βοσκότοπους.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες καθαρισμού και 

διαμόρφωσης χωμάτινων ομβροδεξαμενών στα όρια του Δ.Δ. Ανθρακίτη και βελτίωση υποδομών και 

πρόσβαση προς βοσκοτόπια  (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  

2019ΕΠ53000003, 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. 2019ΕΠ53000003 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης χωμάτινων ομβροδεξαμενών στα όρια του Δ.Δ. Ανθρακίτη και 
βελτίωση υποδομών και πρόσβαση προς βοσκοτόπια (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 18-05-2022 
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 δημιουργία χωμάτινων 
ομβροδεξαμενών, στα όρια του Δ.Δ. Ανθρακίτη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα 
λειψυδρίας, καθώς επίσης και να αποκατασταθούν προβλήματα βατότητας προς τους θερινούς 
βοσκότοπους. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/890/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση κοίτης Σαραντάπορου και προστασία πρανών της κοίτης αυτού (παροχή 
υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7099/19-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1281/19-05-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας  υπόψη….. 

3. Την υπ’ αριθ.  73638/4991 από  16-05-2022 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 έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 

Ηπείρου 2020-2022» (Υποέργο: «Αποκατάσταση κοίτης Σαραντάπορου και προστασία πρανών της κοίτης 

αυτού (παροχή υπηρεσιών)». 

4. Την από  19-05-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες  αποκατάστασης της ροής σε τμήμα 

του Σαραντάπορου ποταμού, θα γίνει απομάκρυνση των φερτών υλικών και προσχώσεων, όπως επίσης και 

δημιουργία αναχώματος με υλικά επί τόπου και ογκόλιθους της περιοχής. Σκοπός είναι η βελτίωση και η 

αποκατάσταση της ροής και των πρανών.  

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

Σαραντάπορου και προστασία πρανών της κοίτης αυτού (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 Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κοίτης Σαραντάπορου και προστασία 
πρανών της κοίτης αυτού (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 19-05-2022 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 της ροής σε τμήμα του Σαραντάπορου 
ποταμού, όπου θα γίνει απομάκρυνση των φερτών υλικών και προσχώσεων και δημιουργία αναχώματος 
με υλικά επί τόπου και ογκόλιθους της περιοχής, με σκοπό την βελτίωση και την αποκατάσταση της ροής 
και 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/891/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Εργασίες διαμόρφωσης και καθαρισμός προσβάσεων και κοινόχρηστων χώρων για τις ανάγκες 
κτηνοτρόφων και επισκεπτών στο καταφύγιο και στην ευρύτερη περιοχή των Πραμάντων 
(παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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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. 7024/19-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1282/19-05-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας  υπόψη….. 

1. Την υπ’ αριθ.   72609/4882  από   13-05-2022 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 διαμόρφωσης  και καθαρισμός προσβάσεων και κοινόχρηστων χώρων για τις ανάγκες 

κτηνοτρόφων και επισκεπτών στο καταφύγιο και στην ευρύτερη περιοχή των Πραμάντων (παροχή 

υπηρεσιών)». 

2.  Την από 19-05-2022 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 διαμόρφωσης χωμάτινης οδοποιίας και 

την αποκατάσταση φθορών από τις νεροποντές του χειμώνα προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα προς 

κοινόχρηστους χώρους και καλοκαιρινούς βοσκοτόπους. Θα γίνουν εργασίες καθαρισμού, εξυγίανσης, 

συμπλήρωση και διάστρωσης αδρανών υλικών.    

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες διαμόρφωσης  και 

καθαρισμός προσβάσεων και κοινόχρηστων χώρων για τις ανάγκες κτηνοτρόφων και επισκεπτών στο 

καταφύγιο και στην ευρύτερη περιοχή των Πραμάντων (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 διαμόρφωσης  και καθαρισμός προσβάσεων και 
κοινόχρηστων χώρων για τις ανάγκες κτηνοτρόφων και επισκεπτών στο καταφύγιο και στην ευρύτερη 
περιοχή των Πραμάντων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 19-05-2022 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 διαμόρφωσης χωμάτινης οδοποιίας και αποκατάστασης 
φθορών από τις νεροποντές του χειμώνα, προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα προς κοινόχρηστους 
χώρους και καλοκαιρινούς βοσκοτόπους και συγκεκριμένα εργασίες καθαρισμού, εξυγίανσης, 
συμπλήρωσης και διάστρωσης αδρανών υλικών. 

➢ 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/892/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών του οδικού δικτύου στα όρια του 
πρώην Δήμου Παμβώτιδας». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7025/19-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1283/19-05-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας  υπόψη….. 

7.Την υπ’ αριθ.  72612/4883  από   13-05-2022 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 για την αποκατάσταση φθορών  του οδικού δικτύου στα 

όρια του πρώην Δήμου Παμβώτιδας». 

8.Την από 19-05-2022 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 για 

την αποκατάσταση φθορών  του οδικού δικτύου στα όρια του πρώην Δήμου Παμβώτιδας, προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν προβλήματα από τις φθορές στο οδόστρωμα.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου : «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για 

την αποκατάσταση φθορών  του οδικού δικτύου στα όρια του πρώην Δήμου Παμβώτιδας», 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 αποκατάσταση 
φθορών του οδικού δικτύου στα όρια του πρώην Δήμου Παμβώτιδας», βάσει της από 19-05-2022 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 για την 
αποκατάσταση φθορών  του οδικού δικτύου, στα όρια του πρώην Δήμου Παμβώτιδας, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν προβλήματα από τις φθορές στο οδόστρωμα. 

➢ 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/893/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 36ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση κοίτης και επένδυση με ογκόλιθους Λούρου ποταμού στην περιοχή του 
Κερασώνα (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7100/19-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1284/19-05-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας  υπόψη….. 

7.Την υπ’ αριθ.  73635/4990 από  16-05-2022 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: 

«Αποκατάσταση κοίτης και επένδυση με ογκόλιθους Λούρου ποταμού στην περιοχή του Κερασώνα  (παροχή 

υπηρεσιών)».  

8.Την από 19-05-2022 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 καθώς και την 

προστασία καλλιεργειών από την υπερχείλιση του Λούρου ποταμού, προκειμένου να προστατευτούν οι 

ιδιοκτησίες .Θα γίνει επίσης ανάσυρση των φερτών υλικών είχαν συσσωρευτεί στο συγκεκριμένο σημείο.  

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

επένδυση με ογκόλιθους Λούρου ποταμού στην περιοχή του Κερασώνα (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των 

πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά 
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας 
του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020 - 2022», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κοίτης και επένδυση με ογκόλιθους 
Λούρου ποταμού στην περιοχή του Κερασώνα (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 19-05-2022 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 και προστασίας των 
καλλιεργειών, από την υπερχείλιση του Λούρου ποταμού, προκειμένου να προστατευτούν οι ιδιοκτησίες, 
καθώς επίσης και ανάσυρση των φερτών υλικών, τα οποία είχαν συσσωρευτεί στο συγκεκριμένο σημείο. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/894/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Ανακατασκευή οδοστρώματος επαρχιακού οδικού δικτύου από Μηλιωτάδες προς Φλαμπουράρι 
(παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7101/19-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1285/19-05-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας  υπόψη….. 

7.Την υπ’ αριθ.  73608/4983  από  16-05-2022 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 επαρχιακού οδικού δικτύου από Μηλιωτάδες προς Φλαμπουράρι 

(παροχή υπηρεσιών)».  

8.Την από 19-05-2022 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 του 

οδοστρώματος και των τάφρων απορροής   στο Επαρχιακό οδικό  δίκτυο, όπου θα γίνει πλήρης εξυγίανση και 

ανακατασκευή των φθαρμένων σημείων. Επίσης θα γίνει αποκατάσταση και σε τμήματα οδών προς οικισμούς 

και παραγωγικές μονάδες κατά μήκος του συγκεκριμένου δικτύου.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Ανακατασκευή οδοστρώματος 

επαρχιακού οδικού δικτύου από Μηλιωτάδες προς Φλαμπουράρι (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 επαρχιακού οδικού 
δικτύου από Μηλιωτάδες προς Φλαμπουράρι (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 19-05-2022 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 του οδοστρώματος 
και των τάφρων απορροής στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, με πλήρη εξυγίανση και ανακατασκευή των 
φθαρμένων σημείων, καθώς επίσης και αποκατάσταση σε τμήματα οδών προς οικισμούς και 
παραγωγικές μονάδες, κατά μήκος του συγκεκριμένου δικτύου. 

➢ 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/895/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση φθορών επαρχιακού οδικού δικτύου Λάκκας 
Σουλίου». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7103/19-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1286/19-05-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας  υπόψη….. 

7.Την υπ’ αριθ.  73602/4982  από  16-05-2022 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 αδρανών υλικών για την αποκατάσταση  φθορών επαρχιακού οδικού δικτύου Λάκκας 

Σουλίου». 

8.Την από 19-05-2022 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 αποκατάσταση του οδικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή της Λάκκας Σουλίου. 

Θα γίνουν επίσης εργασίες στο οδικό δίκτυο που χρησιμοποιούν οι παραγωγοί της περιοχής, όπως επίσης θα 

διαμορφωθούν οι κατάλληλες προσβάσεις για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Προμήθεια αδρανών  υλικών για 

την αποκατάσταση  φθορών επαρχιακού οδικού δικτύου Λάκκας Σουλίου», 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 αδρανών υλικών για την αποκατάσταση 
φθορών επαρχιακού οδικού δικτύου Λάκκας Σουλίου», βάσει της από 19-05-2022 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  για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου 
στην ευρύτερη περιοχή της Λάκκας Σουλίου, ενώ παράλληλα θα γίνουν εργασίες στο οδικό δίκτυο που 
χρησιμοποιούν οι παραγωγοί της περιοχής και θα διαμορφωθούν οι κατάλληλες προσβάσεις για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών τους. 

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι 
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. 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 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/896/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Διαμόρφωση προσβάσεων παραγωγικών μονάδων στον ορεινό όγκο της ευρύτερης περιοχής 
του Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ



-96- 
 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (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. 7105/19-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1287/19-05-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας  υπόψη….. 

7.Την υπ’ αριθ.  73614/4984  από  16-05-2022 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: «Διαμόρφωση προσβάσεων παραγωγικών μονάδων στον ορεινό όγκο της ευρύτερης περιοχής του 

Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)». 

8.Την από 19-05-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες  αποκατάστασης οδών 

πρόσβασης στον ορεινού όγκο του Δήμου Μετσόβου, που χρησιμοποιούν κτηνοτρόφοι και παραγωγοί, οι 

οποίοι παρουσιάζουν εκτεταμένες φθορές και αλλοιώσεις του καταστρώματος. Θα γίνει καθαρισμός, 

εξυγίανση, συμπλήρωση με αδρανή υλικά προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που σήμερα 

υπάρχουν.  

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

παραγωγικών μονάδων στον ορεινό όγκο της ευρύτερης περιοχής του Μετσόβου  (παροχή υπηρεσιών)», 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 «Διαμόρφωση προσβάσεων παραγωγικών μονάδων 
στον ορεινό όγκο της ευρύτερης περιοχής του Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 19-05-
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 οδών 
πρόσβασης στον ορεινό όγκο του Δήμου Μετσόβου, οι οποίες παρουσιάζουν εκτεταμένες φθορές - 
αλλοιώσεις του καταστρώματος και συγκεκριμένα καθαρισμός, εξυγίανση, συμπλήρωση με αδρανή υλικά, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που υπάρχουν, δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται από 
κτηνοτρόφους και παραγωγούς. 

➢ 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/897/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 40ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των Δήμων 
Ζίτσας & Πωγωνίου 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. 
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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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6571/10-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1176/11-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη….. 

1. Ότι η συντήρηση του πρασίνου επί των Επαρχιακών Οδών στους  Δήμους Ζίτσας &Πωγωνίου  πρέπει να 

γίνει για την εύρυθμη λειτουργία της Επαρχιακής   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 Επαρχιακών, με τους εθνικούς, 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. : 67897/6571/6-5-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού 15.000,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση, συμπλήρωση και 

αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» υποέργου 

«Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των  Δήμων  Ζίτσας & Πωγωνίου  έτους 2022 (παροχή 

υπηρεσιών)» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ5300001 προϋπολογισμού: 

15.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των  

Δήμων Ζίτσας & Πωγωνίου έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)» έργου: «Συντήρηση, συμπλήρωση και 

αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο  Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» της ΣΑΕΠ Ηπείρου 

με Κ.Α.2019 ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 15.000,00 € (με Φ.Π.Α.) …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 15.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2019ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των Δήμων Ζίτσας & 
Πωγωνίου 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 των επαρχιακών οδών στους Δήμους Ζίτσας & Πωγωνίου, για την 
εύρυθμη λειτουργία αυτών 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 επαρχιακών με τους εθνικούς, 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. 
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➢ 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/898/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 41ο 

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 74216/667/16-05-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
περί έγκρισης 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 
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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. πρωτ. 74216/667/16-05-2022 (ΑΔΑ:ΩΣ3Η7Λ9-Ω77) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου (αντίγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1236/16-05-2022 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. 74216/667/16-
05-2022 (ΑΔΑ:ΩΣ3Η7Λ9-Ω77) 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,  16  Μαΐου 2022 

Αρ. πρωτ.: 74216/667 
 

 

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» 

http://www.php.gov.gr/
http://www.php.gov.gr/
http://www.php.gov.gr/
http://www.php.gov.gr/
http://www.php.gov.gr/
http://www.php.gov.gr/
http://www.php.gov.gr/
mailto:periferiarxis@php.gov.gr
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(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 16/05/2022 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 17/05/2022 έως 27/05/2022, 

6. Την άμεση ανάγκη για τη μεταφορά του υπολείμματος από τη ΜΕΑ στους κατά τόπους ΧΥΤΥ. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Αποδεχόμαστε την από 16/05/2022 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 17/05/2022 έως 27/05/2022. 

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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/899/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 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. 
78834/1338/24-05-2022 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 42ο 

Έγκριση του Πρακτικού V/18-05-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης για το Τμήμα 1) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού 
δημόσιου διαγωνισμού, προϋπολογισμού € 364.380,00 με ΦΠΑ, 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" 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).  

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

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

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

5. Την αριθμ. 31/2081/01-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπανών 
και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων του στρατηγικού έργου «Holistic networking 
of creative industries via hubs» με ακρωνύμιο CREATIVE@HUBs του Προγράμματος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A  
GREECE – ITALY 2014-2020. 

6. Την αριθμ. 9/453/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια, με μέριμνα της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
η συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και η κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής, του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, προϋπολογισμού 
€ 364.380,00 με ΦΠΑ 24% (€ 293.854,84 χωρίς ΦΠΑ πλέον ΦΠΑ € 70.525,16) με αντικείμενο 
την «Έρευνα, ανάλυση, ανάπτυξη και αξιοποίηση τοπικών και παραδοσιακών δημιουργικών 
βιομηχανιών» για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Holistic networking of creative industries 
via hubs» με ακρωνύμιο CREATIVE@HUBs του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», του έργου της ΣΑΕΠ 318/6 με ΚΑ 
2019ΕΠ31860008. 

7. Την αριθμ. 21/1258/30-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν 
τα Πρακτικά Ι/03-06-2021 και ΙΙ/12-07-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού 
δημόσιου διαγωνισμού δύο (2) Τμημάτων, της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της αριθμ. πρωτ. 
47353/1938/08-04-2021 και με Α/Α Συστήματος: 108911 διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 
τιμής, προϋπολογισμού € 364.380,00 με ΦΠΑ (€ 293.854,84 χωρίς ΦΠΑ πλέον ΦΠΑ € 
70.525,16), με αντικείμενο την «Έρευνα, ανάλυση, ανάπτυξη και αξιοποίηση τοπικών και 
παραδοσιακών δημιουργικών βιομηχανιών» για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Holistic 
networking of creative industries via hubs» με ακρωνύμιο CREATIVE@HUBs του 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020" του 
έργου της ΣΑΕΠ 318/6 με ΚΑ 2019ΕΠ31860008, σύμφωνα με τα οποία: 

Α. Απορρίφθηκαν  οι προσφορές των κάτωθι οικονομικών φορέων, για το ΤΜΗΜΑ 1 της 
διακήρυξης, κατά το στάδιο του ελέγχου των τεχνικών προσφορών, καθώς δεν πληρούνται οι 
απαραίτητοι όροι της τεχνικής προσφοράς, ως εξής: 

1. Π3) «DATA RESEARCH AND CONSULTING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - LIVING PROSPECTS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 
MOSAIC ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ», επειδή διαπιστώθηκε ότι το μέλος της 
ομάδας έργου Ανδρέας Τσιλίρας δεν καλύπτει το κριτήριο της 7ετούς εμπειρίας ως 
«Υπεύθυνος συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υποστήριξης κόμβου» (Παρ. 2.2.6). 

2. Π4) «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε. (STRATIS 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ)», επειδή διαπιστώθηκε ότι α) δεν υπάρχουν αναλυτικά βιογραφικά 
σημειώματα που να αποδεικνύουν την Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των μελών της 
Ομάδας έργου (παρ. 2.2.6) και β) δεν αναφέρεται αν τα μέλη της ομάδας έργου είναι μόνιμα 
στελέχη του φορέα ή εξωτερικοί συνεργάτες και  
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3. Π5) «ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ (MEDIA SUITE)», επειδή διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει 
πίνακας έργων και ούτε βιογραφικά σημειώματα των μελών της Ομάδας έργου που να 
αποδεικνύουν την Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (παρ. 2.2.6) 

Β. Στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση του 
(υπο)φακέλου της οικονομικής προσφοράς, γίνονται αποδεκτές οι εμπροθέσμως υποβληθείσες 
προσφορές των κάτωθι οικονομικών φορέων, ανά ΤΜΗΜΑ της διακήρυξης, οι οποίες πληρούν 
τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό και οι τεχνικές τους 
προσφορές πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της 
διακήρυξης για κάθε κριτήριο και βαθμολογήθηκαν με συνολική βαθμολογία τεχνικής 
προσφοράς, όπως κατωτέρω αναφέρεται, ως εξής: 
για το ΤΜΗΜΑ 1:  

1. Π1) «iNNOS ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ι.Κ.Ε. – PREMIUM 
CONSULTING», με συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, 109,84 βαθμούς  

2. Π2) «ΑΜΑΝΑΤΙΟΣ ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ Ε.Ε.» - «Found.ation Maker’s Place Private Company 
Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων» (INVALUE ΕΕ-Found.ation ΙΚΕ)», με συνολική βαθμολογία 
τεχνικής προσφοράς, 107,08 βαθμούς 

3. Π6) «ETAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 
με συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, 100,84 βαθμούς 

για το ΤΜΗΜΑ 2:  

1. Π7) «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Λ.Κ.Ε.» με 
συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, 103,80 βαθμούς. 

8. Την αριθμ. 31/1800/09-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
το Πρακτικό ΙΙΙ/04-11-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της 
Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού του θέματος, 
σύμφωνα με το οποίο: 

Αναδείχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι του διαγωνισμού, ανά ΤΜΗΜΑ της διακήρυξης, οι κάτωθι 
οικονομικοί φορείς: 

Α. ΤΜΗΜΑ 1: προϋπολογισμού € 155.380,00 με ΦΠΑ, για την υλοποίηση των παραδοτέων 
D1.2.2, D2.2.2, D2.2.3, D3.2.2, D3.2.4, D4.2.1, D5.2.1, D5.2.2  του έργου «Έρευνα, ανάλυση, 
ανάπτυξη και αξιοποίηση τοπικών και παραδοσιακών δημιουργικών βιομηχανιών»,  

• Ο Οικονομικός Φορέας «iNNOS ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ι.Κ.Ε. – 
PREMIUM CONSULTING», με συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, 109,84 βαθμούς, 
τελικό βαθμό προσφοράς 1 βαθμό και προσφερόμενη τιμή € 80.000,00 με ΦΠΑ  

Β. ΤΜΗΜΑ 2: προϋπολογισμού € 209.000,00 με ΦΠΑ, για την υλοποίηση των παραδοτέων 
D3.2.2, D3.2.4, D4.2.2, D5.2.1, του έργου «Έρευνα, ανάλυση, ανάπτυξη και αξιοποίηση 
τοπικών και παραδοσιακών δημιουργικών βιομηχανιών»,  

• Ο Οικονομικός Φορέας «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Λ.Κ.Ε.» με συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, 103,80 βαθμούς, τελικό 
βαθμό προσφοράς 1 βαθμό και προσφερόμενη τιμή € 204.820,00 με ΦΠΑ. 

9. Την αριθμ. 35/2051/21-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
το Πρακτικό ΙV/13-12-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης για το 
Τμήμα 2) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού του 
θέματος, σύμφωνα με το οποίο, αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος για το ΤΜΗΜΑ 2 της αριθμ. 
πρωτ. 47353/1938/08-04-2021 και με Α/Α Συστήματος: 108911 διακήρυξης του διαγωνισμού, ο 
Οικονομικός Φορέας «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Ε.Λ.Κ.Ε.», και εγκρίθηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης,  στο ποσό των € 204.820,00 με 
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 318/6 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ31860008. 

10. Την εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το από 18-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1266/18-05-
2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η Επιτροπή, έχοντας υπόψη την αριθμ. 
9/453/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την με αρ. πρωτ. οικ. 
47353/1938/08-04-2021 Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού 
(ΕΣΗΔΗΣ, Α/Α Συστ. 108911), υποβάλλει προς έγκριση «… το Πρακτικό V (Αποσφράγιση και 
Αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης για το Τμήμα 1) της Επιτροπής Διαγωνισμού των 
προσφορών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού «Έρευνα, ανάλυση, ανάπτυξη και 
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αξιοποίηση τοπικών και παραδοσιακών δημιουργικών βιομηχανιών» για τις ανάγκες υλοποίησης του 
έργου “Holistic networking of creative industries via hubs”. Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης 
είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, Κωδ. ΣΑΕΠ318/6. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΕΠ31860008 του ΠΔΕ)». 

Στην ως άνω εισήγηση της υπηρεσίας, επισυνάπτονται: 

Α) η αριθμ. πρωτ. 6800/19-10-2021 βεβαίωση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 
περί μη έκδοσης απόφασης από το 6ο Κλιμάκιο της ΑΕΠΠ, επί της ΓΑΚ ΑΕΠΠ 1626/16-8-2021 
προδικαστικής προσφυγής του οικ. φορέα «ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ (MEDIA SUITE)», κατά της 
αριθμ. 21/1258/30-07-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, καθ’ ο μέρος απορρίφθηκε 
η προσφορά του στον διαγωνισμό του θέματος. 

Β) η αριθμ. 56/2022 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων (Τμήμα Α’ Τριμελές), με την 
οποία απορρίφθηκε η από 25-10-2021 (ΑΚ 94/2021) αίτηση του Ιωάννη Χ. Βανίδη, κατά της ως 
άνω σιωπηρής απόρριψης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, επί της 
προδικαστικής προσφυγής του, για την ακύρωση της αριθμ. 21/1258/30-07-2021 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση Πρακτικού  

Εγκρίνει το Πρακτικό V/18-05-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης 
για το Τμήμα 1) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού δύο 
(2) Τμημάτων, της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της αριθμ. πρωτ. 47353/1938/08-04-2021 και με Α/Α 
Συστήματος: 108911 διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προϋπολογισμού € 364.380,00 με 
ΦΠΑ (€ 293.854,84 χωρίς ΦΠΑ πλέον ΦΠΑ € 70.525,16), με αντικείμενο την «Έρευνα, ανάλυση, 
ανάπτυξη και αξιοποίηση τοπικών και παραδοσιακών δημιουργικών βιομηχανιών» για τις ανάγκες 
υλοποίησης του έργου «Holistic networking of creative industries via hubs» με ακρωνύμιο 
CREATIVE@HUBs του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg V-A Greece-
Italy 2014-2020" του έργου της ΣΑΕΠ 318/6 με ΚΑ 2019ΕΠ31860008  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής 
και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός 
μειοδότης του Τμήματος 1 της διακήρυξης του διαγωνισμού, οικονομικός φορέας «iNNOS ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ι.Κ.Ε. – PREMIUM CONSULTING», που αναδείχθηκε βάσει του 
Πρακτικού ΙΙΙ/04-11-2021 της Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 31/1800/09-
11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, μετά τον διενεργηθέντα έλεγχο, από τον οποίο 
διαπιστώθηκε η πληρότητα και νομιμότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα 
σχετικώς οριζόμενα από τη διακήρυξη, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση του προσφέροντα 
«iNNOS ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ι.Κ.Ε. – PREMIUM CONSULTING», ως 
αναδόχου του Τμήματος 1 του διαγωνισμού. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού δύο (2) 
Τμημάτων, της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της αριθμ. πρωτ. 47353/1938/08-04-2021 και με Α/Α 
Συστήματος: 108911 διακήρυξης, προϋπολογισμού € 364.380,00 με ΦΠΑ (€ 293.854,84 χωρίς ΦΠΑ 
πλέον ΦΠΑ € 70.525,16), με αντικείμενο την «Έρευνα, ανάλυση, ανάπτυξη και αξιοποίηση τοπικών 
και παραδοσιακών δημιουργικών βιομηχανιών» για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Holistic 
networking of creative industries via hubs» με ακρωνύμιο CREATIVE@HUBs του Προγράμματος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020" του έργου της ΣΑΕΠ 
318/6 με ΚΑ 2019ΕΠ31860008 

και συγκεκριμένα για το ΤΜΗΜΑ 1: προϋπολογισμού € 155.380,00 με ΦΠΑ, για την υλοποίηση των 
παραδοτέων D1.2.2, D2.2.2, D2.2.3, D3.2.2, D3.2.4, D4.2.1, D5.2.1, D5.2.2  του έργου «Έρευνα, 
ανάλυση, ανάπτυξη και αξιοποίηση τοπικών και παραδοσιακών δημιουργικών βιομηχανιών»,  

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ



-107- 
 

στον Οικονομικό Φορέα «iNNOS ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ι.Κ.Ε. – PREMIUM 
CONSULTING», του οποίου η εμπροθέσμως υποβληθείσα προσφορά πληροί τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό και η τεχνική του προσφορά, με συνολική 
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, 109,84 βαθμούς, πληροί τους όρους και τις απαιτήσεις των 
τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης για κάθε κριτήριο, βάσει των Πρακτικών Ι/03-06-2021 και 
ΙΙ/12-07-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) 
της Επιτροπής Διενέργειας, τα οποία εγκρίθηκαν με την αριθμ. 21/1258/30-07-2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, η οικονομική του προσφορά είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με τελικό βαθμό προσφοράς 1 βαθμό 
και προσφερόμενη τιμή € 80.000,00 με ΦΠΑ, βάσει του Πρακτικού ΙΙΙ/04-11-2021 (αποσφράγιση και 
αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, το οποίο 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 31/1800/09-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τα δε 
δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισε, ήταν πλήρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
διακήρυξη του διαγωνισμού και την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με το ανωτέρω, Πρακτικό V/18-
05-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης για το Τμήμα 1) της 
Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού. 

− Εγκρίνει την σύναψη συμβάσεως με τον ανωτέρω μειοδότη, για την υλοποίηση του Τμήματος 1 της 
αριθμ. πρωτ. 47353/1938/08-04-2021 και με Α/Α Συστήματος: 108911 διακήρυξης του διαγωνισμού, 
στο ποσό των € 80.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 318/6 Ηπείρου 
με ΚΑ 2019ΕΠ31860008. 

• 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα, ΤΚ 452 21 Τηλ. 265108700 
 

 

 

Επιτροπή Διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού δύο (2) 

τμημάτων και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, 

προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την επιλογή Αναδόχου της 

Υπηρεσίας: 

 

«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 Προγράμματος interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 

 

 

Προϋπολογισμός σε Ευρώ 364.380,00 με τον Φ.Π.Α. 

(293.854,84€ χωρίς Φ.Π.Α. & 70.525,16€ Φ.Π.Α.), 

 

Διακήρυξη: 47353/1938/08-04-2021 

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 108911/2021 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ V  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις 18-05-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30πμ συνήλθε σε συνεδρίαση στο 

Γραφείο 220 του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1, η Επιτροπή που 

συγκροτήθηκε με την 09/453/22-03-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου, αποτελούμενη από τους : 

 

1. Νικόλαο Χάμο, υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, Τακτικό 

Μέλος, 

2. Ελένη Βλάχου, προϊσταμένη του Τμήματος Διαφάνειας της Διεύθυνσης Διαφάνειας & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, Τακτικό Μέλος και 

3. Σαμαρά Ελένη, υπάλληλο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας 

Ηπείρου, Τακτικό Μέλος, 

 

με αντικείμενο την εξέταση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για το Τμήμα 1, ήτοι του 

οικονομικού φορέα iNNOS ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ι.Κ.Ε. – PREMIUM 

CONSULTING, όπως αυτός αναδείχθηκε με την αριθμ. 31/1800/09-11-2021 (ΑΔΑ: Ω10Λ7Λ9-

ΥΟΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, που υποβλήθηκαν για την 

υπηρεσία «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 Προγράμματος interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020. 
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Η Επιτροπή αφού παρέλαβε και τον φυσικό φάκελο, μετέβη στο γραφείο 220 του Διοικητηρίου, όπου 

σε κλειστή συνεδρίαση προέβη στον ενδελεχή έλεγχο όλων των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν 

τόσο ηλεκτρονικά, όσο και αυτών που εμπεριέχονταν στον φυσικό φάκελο, λαμβάνοντας υπόψη την 

ισχύουσα νομοθεσία και τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισμού.  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αρχικά ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι με την αριθμ. 56/08-03-

2022 απόφασή του το Τμήμα Α’ Τριμελές του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων απέρριψε την αίτηση 

ακυρώσεως του κ. Βανίδη κατά των σχετικών αποφάσεων που αφορούσαν την απόρριψη της 

προσφοράς του για το Τμήμα 1. Κατόπιν τούτου, η Αναθέτουσα Αρχή με την υπ’ αριθμ.πρωτ. 

67656/4539/5-5-22 πρόσκληση κάλεσε τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει, ως όφειλε, 

ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του διαγωνισμού, μέσω του πεδίου «Επικοινωνία», μέσα στην προθεσμία 

των δέκα (10) ημερών και σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή, τα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 3.2 της ως άνω διακήρυξης 

και ειδικότερα στην παράγραφο 2.2.9.2 της διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή 

των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής, σύμφωνα με την Διακήρυξη του 

διαγωνισμού. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, όπου διαπιστώθηκε ότι τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά του προσωρινού μειοδότη με την επωνυμία «iNNOS ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ι.Κ.Ε. – PREMIUM CONSULTING», για το Τμήμα 1 είναι 

πλήρη και σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα από τη διακήρυξη. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω η Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση του προσφέροντα 

iNNOS ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ι.Κ.Ε. – PREMIUM CONSULTING ως 

αναδόχου του Τμήματος 1 του διαγωνισμού. 

 

Το παρόν πρακτικό υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

 Ιωάννινα, 18-05-2022 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

 

 

 

 

 

Νικόλαος Χάμος 

Τακτικό Μέλος 

 

 

 

Ελένη Βλάχου 

Τακτικό Μέλος 

 

 

 

Σαμαρά Ελένη 

Τακτικό Μέλος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/900/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κατασκευή μεταλλικών πινακίδων εξωτερικού χώρου για τα σημαντικότερα γεφύρια 
της Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 4873/18-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1264/18-05-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη….. 

6.Την υπ’ αριθ.   50657/3418/5-4-2022  απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  14.000,00€ 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: 

«Κατασκευή μεταλλικών  πινακίδων εξωτερικού χώρου για τα σημαντικότερα γεφύρια της Ηπείρου (παροχή 

υπηρεσιών)». 

7.Την από  18-5-2022 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 κατασκευή μεταλλικών  πινακίδων 

εξωτερικού χώρου, σκελετός από κοιλοδοκό 70χ70χ2μμ με ηλεκτροστατική βαφή απομίμηση ξύλου ,πλαίσιο 

στήριξης από γωνία αλουμινίου με βαφή 2κ, σήμανση από ETALBOND ME εκτύπωση UV για τα 

σημαντικότερα γεφύρια της Ηπείρου για την ενημέρωση των επισκεπτών καθότι τα περισσότερα είναι 

ιστορικά  και πέτρινα  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου : «Κατασκευή μεταλλικών  πινακίδων εξωτερικού 

χώρου για τα σημαντικότερα γεφύρια της Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 

530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.  2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 14.000,00€ (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 14.000,00 € 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 «Κατασκευή μεταλλικών πινακίδων εξωτερικού 
χώρου για τα σημαντικότερα γεφύρια της Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης 
(τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή αφορά 
στην κατασκευή μεταλλικών πινακίδων εξωτερικού χώρου για τα σημαντικότερα ιστορικά και πέτρινα 
γεφύρια της Ηπείρου –σκελετός από κοιλοδοκό 70x70x2μμ με ηλεκτροστατική βαφή, απομίμηση ξύλου, 
πλαίσιο στήριξης από γωνία αλουμινίου με βαφή 2κ, σήμανση από ETALBOND με εκτύπωση UV– για 
την ενημέρωση των επισκεπτών. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/901/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την τοποθέτηση γέφυρας μπέλεϋ περιοχής 
Σιούτσου Ιωαννίνων». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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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. 7221/19-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1273/19-05-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη….. 

1.Ότι, προκειμένου να κυκλοφορείται εκ νέου η οδός προς τον οικισμό Σιούτσο μετά την κατάρρευση 

υπάρχουσας γέφυρας στον Άραχθο ποταμό απαιτείται άμεσα η προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την 

κατασκευή γέφυρας τύπου μπέλεϋ.  

2.Την με αριθμ. : 74507/5024/17-05-2022 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 μεταλλικών στοιχείων για την τοποθέτηση γέφυρας μπέλευ 

περιοχής Σιούτσου Ιωαννίνων» 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου: «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την τοποθέτηση 

γέφυρας μπέλευ περιοχής Σιούτσου Ιωαννίνων» του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, 

επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 

2018ΕΠ53000001,  προϋπολογισμού 24.800,00 € …». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά 
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας 
του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την 
τοποθέτηση γέφυρας μπέλεϋ περιοχής Σιούτσου Ιωαννίνων», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική 
περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται 
άμεσα η προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την κατασκευή γέφυρας τύπου μπέλεϋ, προκειμένου να 
κυκλοφορείται εκ νέου η οδός προς τον οικισμό Σιούτσο, μετά την κατάρρευση της υπάρχουσας στον 
Άραχθο ποταμό. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/902/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Διλόφου Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 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. 7209/19-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1274/19-05-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη….. 

1.Ότι, απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση στη  βατότητα της οδού στην περιοχή του Διλόφου Ιωαννίνων, μετά 

από φθορές που υπέστη καθόλη τη διάρκεια του χειμώνα με τις έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή 

(καθιζήσεις, ρηγματώσεις) , ώστε η διέλευση σε αυτή να γίνεται με ασφάλεια   

2.Την με  αριθμ. : 74503/5023/17-05-2022 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 Διλόφου Ιωαννίνων (παροχή 

υπηρεσιών)» 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Διλόφου 

Ιωαννίνων (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 
Διλόφου Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται άμεσα η 
αποκατάσταση της βατότητας της οδού στην περιοχή του Διλόφου Ιωαννίνων, μετά από φθορές που 
υπέστη κατά  τη διάρκεια του χειμώνα, με έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή (καθιζήσεις, ρηγματώσεις), 
προκειμένου να επιτευχθεί η ασφαλής διέλευση σε αυτή. 

➢ 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/903/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 μετάβασης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, κας Σταυρούλας Μπραΐμη – 
Μπότση, στη Δράμα και Θάσο το διάστημα 30-06 έως 03-07-2022, προκειμένου να συμμετάσχει 
στην Ολομέλεια των Προέδρων των Περιφερειακών Συμβουλίων της Χώρας και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 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 Γραφείου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 672/17-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1323/23-05-
2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
μετάβασης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κας Σταυρούλας Μπραΐμη – Μπότση, στη 
Δράμα και Θάσο το διάστημα 30-06 έως 03-07-2022, προκειμένου να συμμετάσχει στην Ολομέλεια 
των Προέδρων των Περιφερειακών Συμβουλίων της Χώρας και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την μετακίνηση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κας Σταυρούλας Μπραΐμη – 
Μπότση, στη Δράμα και Θάσο το διάστημα 30-06 έως 03-07-2022, προκειμένου να συμμετάσχει στην 
Ολομέλεια των Προέδρων των Περιφερειακών Συμβουλίων της Χώρας και   

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος του ΕΦ 072 και 
ΚΑΕ 0716 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 
2022, όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρονται, για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης, ημερήσιας 
αποζημίωσης και διανυκτέρευσης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, ως εξής: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΣΟ (€) 

Δαπάνη μεταφοράς της Σταυρούλας Μπραΐμη - Μπότση (Ιωάννινα-Θεσσαλονίκη 28 ευρώ, 

Θεσσαλονίκη-Δράμα 13,30 ευρώ, Δράμα-Καβάλα 3,50 ευρώ, Καβάλα-Κεραμωτή 1,50 ευρώ, 

Κεραμωτή-Θάσος 4,50 ευρώ) 

101,60 

Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης της Σταυρούλας Μπραΐμη - Μπότση το διάστημα 

30/06/2022-03/07/2022 (3 ημέρες Χ 40,00) 
120,00 

Δαπάνη διανυκτέρευσης της Σταυρούλας Μπραΐμη - Μπότση το διάστημα 30/06/2022-

03/07/2022 (3 ημέρες Χ 80,00 €) 
240,00 

ΣΥΝΟΛΟ 461,60 

 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/904/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 47ο 

Έγκριση διοργάνωσης τελετής βράβευσης της σύγχρονης ευεργέτιδας Νατάσας Μπέγκα και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
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. 5/12/11-
03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 690/23-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1333/23-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 
και διάθεση πίστωσης ποσού € 900,00 πλέον ΦΠΑ, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845) για την διοργάνωση τελετής 
βράβευσης της σύγχρονης ευεργέτιδας Νατάσας Μπέγκα, την 08-06-2022, στο Σουφαρί Σαράι. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 900,00 πλέον ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ.072 & Κ.Α.Ε.0845 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2022, για την διοργάνωση, από την Περιφέρεια Ηπείρου, σε συνεργασία 
με το ίδρυμα Ελληνικής Ευεργεσίας της Διασποράς, την ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, τις Στέγες Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης «Ελπίδα Ζωής» και το Ιστορικό Μουσείο Ηπείρου, στις 08 Ιουνίου 2022 στο Σουφαρί Σαράι, 
τελετής βράβευσης της σύγχρονης ευεργέτιδας Νατάσας Μπέγκα και συγκεκριμένα για την κάλυψη των 
εξόδων έκδοσης προσκλήσεων, προμήθειας πλακέτας και παράθεσης μικρής δεξίωσης, σύμφωνα με την 
αριθμ. πρωτ. 690/23-05-2022 σχετική εισήγηση του Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής: 

«… Στις 8 Ιουνίου 2022 η Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ελληνικής Ευεργεσίας της Διασποράς, 

την ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων και τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Ελπίδα Ζωής», καθώς και το ιστορικό 

Μουσείο Ηπείρου, διοργανώνουν εκδήλωση προς τιμή της κ. Νατάσας Μπέγκα στο Σουφαρί Σαράι. 

Η αμέριστη, πολυετής και αδιαμφισβήτητη προσφορά της στην ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων καθιστούν την Νατάσα 

Μπέγκα σύγχρονη ευεργέτιδα της πόλης μας. 

Η προσφορά της και το όραμα ζωής της για την  ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων έγινε πραγματικότητα και στην πορεία βρήκε 

την αμέριστη υποστήριξη και συνδρομή  της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Με δεδομένο το γεγονός ότι η Περιφέρεια Ηπείρου, όταν αφορά σε μια εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο της 

κοινωνικής της δράσης, ταυτόχρονα προάγει το κοινωνικό όφελος και ανταποδίδει στο ελάχιστο την οφειλούμενη 

τιμή προς ένα πρόσωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στο κοινωνικό γίγνεσθαι, τότε εμπίπτει στις δαπάνες των 

δημοσίων σχέσεων και κρίνει απαραίτητη τη συμμετοχή της σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις που σχετίζονται με την 

υπηρεσιακή και κοινωνική της δραστηριότητα. 

Κατόπιν αυτού παρακαλούμε να εγκρίνετε την πίστωση  900 €, πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη των εξόδων της 

συμμετοχής αυτής, που θα περιλαμβάνει έκδοση προσκλήσεων, προμήθεια πλακέτας και παράθεση μικρής 

δεξίωσης και η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2022, 

Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0845. ….». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ



-120- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/905/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 48ο 

Νομική υποστήριξη υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, σε ποινική δίκη, ενώπιον του 
Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσπρωτίας, κατά τη δικάσιμο της 10-06-2022 και σε 
κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ



-121- 
 

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 της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4701/24-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1347/24-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: ….  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α΄) «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει. 

4. Το υπ΄ αριθ. 1566/20 Κλητήριο Θέσπισμα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσπρωτίας. 

5. Τις σχετικές αιτήσεις των υπαλλήλων Βασιλείου Κυριαζή και Νικόλαου Κολιού της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου. 

Εισηγούμαστε θετικά 

Τη νομική εκπροσώπηση των μόνιμων υπαλλήλων, ήτοι του Βασίλειου Κυριαζή, Προϊστάμενο του Τμήματος 

Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, κλάδου Π.Ε. Μηχανικών με βαθμό 

Α΄, και του Νικόλαου Κολιού, υπαλλήλου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

της Περιφέρειας Ηπείρου, κλάδου Π.Ε. Μηχανικών με βαθμό Α΄ σε υπόθεσή τους, που αφορά στην ενάσκηση 

των καθηκόντων τους, ως υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου 

Θεσπρωτίας. Οι ως άνω υπάλληλοι αιτούνται  την εκπροσώπησή τους ως εξής: ο κος Βασίλειος Κυριαζής από 

την Δικηγόρο Ιωαννίνων κα Βαρτζιώτη Χριστίνα και ο κος Νικόλαος Κολιός από τον Δικηγόρο Ιωαννίνων κο 

Αναγνώστου Κωνσταντίνο, ως πληρεξούσιους δικηγόρους τους, αντίστοιχα. Πρόκειται για τη δαπάνη 351€ 

πλέον ΦΠΑ για κάθε ένα από τους παραπάνω αναφερομένους ξεχωριστά, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 

της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων οικονομικού έτους 2022, ΕΦ072 και ΚΑΕ 0871. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 4701/24-05-2022 (ανωτέρω υπό στ. 6) θετική εισήγηση της 
Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου, και βάσει των διατάξεων του άρθρου 52 του Ν. 
4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α΄) «Νομική υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού δημοσίου τομέα και 
αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 

Α. Εγκρίνει την παροχή νομικής υποστήριξης στους μονίμους υπαλλήλους της Περιφέρειας 
Ηπείρου: α) Βασίλειο Κυριαζή, Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, κλάδου Π.Ε. Μηχανικών με βαθμό Α΄, και β) 
Νικόλαο Κολιό, υπάλληλο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, κλάδου Π.Ε. Μηχανικών με βαθμό Α΄,  

ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσπρωτίας, κατά τη δικάσιμο της 10-06-2022 και 
σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, για την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε βάσει του Α.Β.Μ. 
1566/20 κλητηρίου θεσπίσματος του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας, για αδικήματα που 
τους αποδίδεται ότι διέπραξαν, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, ως υπάλληλοι της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 
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Β. Για την ως άνω νομική υποστήριξη, η οποία αφορά στην κάλυψη, εκ μέρους της Περιφέρειας 
Ηπείρου, των εξόδων εκπροσώπησης των ανωτέρω υπαλλήλων, διά ή μετά πληρεξουσίου 
δικηγόρου της επιλογής τους, βάσει των σχετικών αιτήσεών τους προς την Δ/νση Διοίκησης της 
Περιφέρειας Ηπείρου, ως εξής: ο κος Βασίλειος Κυριαζής από την Δικηγόρο Ιωαννίνων κα 
Βαρτζιώτη Χριστίνα και ο κος Νικόλαος Κολιός από τον Δικηγόρο Ιωαννίνων κο Αναγνώστου 
Κωνσταντίνο, 

Εγκρίνει, για κάθε έναν εκ των ως άνω αναφερομένων πληρεξουσίων δικηγόρων Ιωαννίνων, τη 
δαπάνη ποσού € 351,00 πλέον ΦΠΑ, ήτοι συνολική δαπάνη € 702,00 πλέον ΦΠΑ, για την 
εκπροσώπηση των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Μονομελούς 
Πλημμελειοδικείου Θεσπρωτίας, και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των 
αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 & ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022. 

Επισημαίνεται ότι η ως άνω δαπάνη δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε 
διαδικαστικής πράξης, ή παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες αμοιβών 
του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).  
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/906/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη εξόδων συμμετοχής 
υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, στο παγκόσμιο συνέδριο με θέμα «Οι προοπτικές 
των Γεωγραφικών Ενδείξεων παγκοσμίως» που διοργανώνεται από τη Διεθνή 
Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και το Γαλλικό Κέντρο Γεωργικής Έρευνας για 
τη Διεθνή Ανάπτυξη (CIRAD). 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
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), 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. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2201/24-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1349/24-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:  

«… Σύμφωνα με την υπ΄αριθ 5/17/24-5-2022 Απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου 

εγκρίθηκε η συμμετοχή στο παγκόσμιο συνέδριο με θέμα «Οι προοπτικές των Γεωγραφικών Ενδείξεων 

παγκοσμίως» που διοργανώνεται από τη Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και το Γαλλικό 

Κέντρο Γεωργικής Έρευνας για τη Διεθνή Ανάπτυξη (CIRAD), 5-8- Ιουλίου στο Μονπελιέ της Γαλλίας.  

Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει επιλεγεί από την επιστημονική επιτροπή του συνέδριου να συμμετέχει με την 

παρουσίαση με θέμα «Το τυρί Κασκαβάλ Πίνδου και ο ρόλος της Περιφέρειας Ηπείρου στην διαδικασία 

καταχώρησής του ως προϊόν ΠΓΕ», στην θεματική ενότητα: «Ο ρόλος του Δημόσιου Τομέα στα προϊόντα 

Γεωγραφικής Ένδειξης (Governance of GIs: role of public authorities). 

Δεδομένου ότι η παρουσίαση των επιτευγμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου στον τομέα προώθησης, προάσπισης 

και προστασίας των Γεωγραφικών Ενδείξεων, η ανάπτυξη ουσιαστικής εξωστρέφειας και κυρίως 

αποτελεσματικής δικτύωσης της Περιφέρειας Ηπείρου και ολοκληρωμένη ενημέρωση και πληροφόρηση στον 

τομέα αυτό είναι βασικοί στόχοι της στον πρωτογενή τομέα και τον τομέα της μεταποίησης, κρίνεται 

απαραίτητη η συμμετοχή της στο συνέδριο αυτό. 

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη που απαιτείται για την εγγραφή στο συνέδριο αυτό των υπαλλήλων της 

Περιφέρειας Ηπείρου: Βασιλικής Ηγουμενίδου, Σοφίας Φούκη και Ευθαλίας Οικονόμου. Η δαπάνη ανέρχεται 

στο ποσό των 50 ευρώ/άτομο, σύνολο 150 ευρώ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της 

Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2022, Ε.Φ.072 Κ.Α.Ε. 0881.  

Για την δαπάνη θα εκδοθεί χρηματικό ένταλμα προπληρωμής…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο παγκόσμιο συνέδριο με θέμα «Οι προοπτικές 
των Γεωγραφικών Ενδείξεων παγκοσμίως» που διοργανώνεται από τη Διεθνή Οργάνωση 
Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και το Γαλλικό Κέντρο Γεωργικής Έρευνας για τη Διεθνή 
Ανάπτυξη (CIRAD), στις 5 έως 8 Ιουλίου 2022 στο Μονπελιέ της Γαλλίας, συμμετοχή η οποία 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/17/24-5-2022 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού 
Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
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Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 150,00 και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε 
βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 0881 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2022, και την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής, για την κάλυψη των εξόδων εγγραφής των υπαλλήλων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, Βασιλικής Ηγουμενίδου, Σοφίας Φούκη και Ευθαλίας Οικονόμου στο ανωτέρω 
συνέδριο, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο συνέδριο,  με την παρουσίαση με 
θέμα «Το τυρί Κασκαβάλ Πίνδου και ο ρόλος της Περιφέρειας Ηπείρου στην διαδικασία 
καταχώρησής του ως προϊόν ΠΓΕ», στην θεματική ενότητα: «Ο ρόλος του Δημόσιου Τομέα στα 
προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης (Governance of GIs: role of public authorities). 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/907/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Ζαγορίου Τσεπέλοβο-
Βρυσοχώρι-Λάιστα-Κήπους-Δόλιανη & Μανασσή-Διπόταμος-Άγιος Χριστόφορος & 
Μεσοβούνι-Αρίστη-Πάπιγκο-Πέτρα-Δεμάτι 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 
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6569/10-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1174/11-05-2022 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 Επαρχιακής Οδού του Δήμου Ζαγορίου Τσεπέλοβο-Βρυσοχώρι-

Λάιστα-Κήπους-Δόλιανη &Μανασσή-Διπόταμος-Άγιος Χριστόφορος & Μεσοβούνι-Αρίστη-Πάπιγκο-

Πέτρα-Δεμάτι πρέπει να γίνει για την εύρυθμη λειτουργία της Επαρχιακής   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 Επαρχιακών, με τους εθνικούς, 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. : 66752/4494/5-5-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού 16.000,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση, συμπλήρωση και 

αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο  Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» υποέργου 

«Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Ζαγορίου Τσεπέλοβο-Βρυσοχώρι-Λάιστα-Κήπους-Δόλιανη &Μανασσή-

Διπόταμος-Άγιος Χριστόφορος & Μεσοβούνι-Αρίστη-Πάπιγκο-Πέτρα-Δεμάτι έτους 2022.(παροχή 

υπηρεσιών)» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ5300001. προϋπολογισμού: 

16.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Ζαγορίου 

Τσεπέλοβο-Βρυσοχώρι-Λάιστα-Κήπους-Δόλιανη &Μανασσή-Διπόταμος-Άγιος Χριστόφορος & Μεσοβούνι-

Αρίστη-Πάπιγκο-Πέτρα-Δεμάτι έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)» έργου : «Συντήρηση, συμπλήρωση και 

αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο  Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» ,της ΣΑΕΠ Ηπείρου 

με Κ.Α.2019 ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 16.000,00 € (με Φ.Π.Α.)  …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 16.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2019ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Ζαγορίου Τσεπέλοβο-Βρυσοχώρι-
Λάιστα-Κήπους-Δόλιανη & Μανασσή-Διπόταμος-Άγιος Χριστόφορος & Μεσοβούνι-Αρίστη-
Πάπιγκο-Πέτρα-Δεμάτι 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 επαρχιακής οδού του Δήμου Ζαγορίου 
Τσεπέλοβο-Βρυσοχώρι-Λάιστα - Κήπους - Δόλιανη & Μανασσή-Διπόταμος-Άγιος Χριστόφορος 
& Μεσοβούνι-Αρίστη-Πάπιγκο-Πέτρα-Δεμάτι, 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 
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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 
επαρχιακών με τους εθνικούς, 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     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 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/908/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Μετσόβου Επαρχιακή οδός 
Μέτσοβο-Ανθοχώρι-Περιστέρι-Γότιστα 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. 
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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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6570/10-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1175/11-05-2022 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 Επαρχιακής Οδού του Δήμου Μετσόβου και συγκεκριμένα 

Μέτσοβο-Ανθοχώρι-Περιστέρι-Γότιστα  πρέπει να γίνει για την εύρυθμη λειτουργία της Επαρχιακής   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 Επαρχιακών, με τους εθνικούς, 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. : 66759/4496/5-5-2022 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 επαρχιακό οδικό δίκτυο  Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» υποέργου 

«Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Μετσόβου Επαρχιακή οδός Μέτσοβο-Ανθοχώρι-Περιστέρι-Γότιστα  έτους 

2022 (παροχή υπηρεσιών)» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ5300001 

προϋπολογισμού: 8.000,00 € (με Φ.Π.Α.).  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Μετσόβου Επαρχιακή 

οδός Μέτσοβο-Ανθοχώρι-Περιστέρι-Γότιστα έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)» έργου : «Συντήρηση, 

συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο  Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» της 

ΣΑΕΠ Ηπείρου με Κ.Α.2019 ΕΠ53000001 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. 
2019ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Μετσόβου Επαρχιακή οδός Μέτσοβο-
Ανθοχώρι-Περιστέρι-Γότιστα 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 επαρχιακής οδού του Δήμου Μετσόβου 
και συγκεκριμένα Μέτσοβο-Ανθοχώρι-Περιστέρι-Γότιστα, 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 
επαρχιακών με τους εθνικούς, κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους να μείνουν ελεύθερα 
ζιζανίων και παράλληλα να μειωθούν οι κίνδυνοι πυρκαγιών, λόγω των ξηρών χόρτων που 
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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     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 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ



-132- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/909/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 

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 «Οριζόντια και κατακόρυφη 
σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου για το έτος 2022», προϋπολογισμού € 90.000,00 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 
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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 με α/α 1163 και αρ. πρωτ. 1130/15-04-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού 
€ 90.000,00 με ΦΠΑ για την πληρωμή του έργου «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση 
επαρχιακού οδικού δικτύου για το έτος 2022», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 
071.9781.01.021.01 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 1149 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. 912/20-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1295/20-05-2022 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 90.000,00 € 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) 72.580,64 € και 

συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 90.000,00 €. 

Σας στέλνουμε τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική 

Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου 

«Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου για το έτος 2022» 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, 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. 

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. Άρτας «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού 
δικτύου για το έτος 2022», προϋπολογισμού € 90.000,00 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. 912/20-05-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. 
πρωτ. 733/17-05-2022 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 
071.9781.01.021.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 
2022, βάσει της με α/α 1163 και αρ. πρωτ. 1130/15-04-2022 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, 
η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1149 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 «Οριζόντια 
και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου για το έτος 2022», προϋπολογισμού € 
90.000,00 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. Ιωάννα Ζαρκάδα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Πρόεδρος, 

2. Χρυσάνθη Τσιρώνη, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ 

3. Αλεξάνδρα Βέλιου, Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Χρήστος Παπαβασιλείου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, αν. Πρόεδρος 

2. Μαρία Βασιλειάδη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

3. Ιωάννης Τσιρώνης, 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/910/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση 
– βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας», αναδόχου «ΑΣΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 30-09-2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 796/12-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1223/13-05-
2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο συνημμένα την από 03.05.2022 αίτηση του αναδόχου του έργου του 

θέματος, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών έως 30.09.2022, για τους λόγους 

που αναφέρονται σε αυτή. Η σύμβαση υπογράφηκε την 20.08.2018 και η συμβατική προθεσμία περαίωσης των 

εργασιών έληξε την 20.02.2020. Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 09.05.2022.Με 

τις αριθμ. 3/195/28.01.2020, 23/1500/10.09.2020, 12/639/19.04.2021 και 28/1617/07.10.2021 αποφάσεις της 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας 

περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι την 30.09.2020, 30.04.2021, 30.10.2021 και 31.05.2022 αντίστοιχα. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕ 071 του Π.Δ.Ε.. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 

2.600.000,00 € με Φ.Π.Α., ενώ το ποσό της σύμβασης είναι 1.150.419,04 € με Φ.Π.Α. και της 

συμπληρωματικής σύμβασης 115.018,80 € με Φ.Π.Α.. Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί οι εργασίες σε ποσοστό 

85 % περίπου. Η Υπηρεσία μας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μετ’ 

αναθεωρήσεως μέχρι 30.09.2022 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και 

παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.. …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας», αναδόχου 
«ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 30-09-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης. 

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Έχουμε διατυπώσει τις 
ενστάσεις μας για την επαναλαμβανόμενη και χωρίς επαρκή αιτιολόγηση «έγκριση αιτημάτων χορήγησης 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών», για έργα που εκτελεί η Περιφέρειά μας. Είναι βέβαιο ότι 
γίνεται κατάχρηση του μέτρου και στις περισσότερες των περιπτώσεων, από τους ίδιους αναδόχους. Η 
θετική εισήγηση έχει καταστεί βλαπτική συνήθεια και για την Υπηρεσία που πρέπει να επανεξετάσει. Η 
ακολουθητέα πρακτική των αναδόχων, της Υπηρεσίας αλλά και της Επιτροπής οδηγεί σε ακριβότερα έργα 
που κατασκευάζονται εκτός χρονοδιαγράμματος και πάντοτε εκτός εποχής.». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. 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 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/911/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή τέκνων 
υπαλλήλων Π.Ε. Άρτας 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 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 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 Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της 
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1392/16-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1232/16-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης συμμετοχής των τέκνων των υπαλλήλων που υπηρετούν 
στην Π.Ε. Άρτας σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2022, κατόπιν της αριθμ. 6/17/18-
04-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου όπως αναλυτικά αναφέρεται στον 
συνημμένο πίνακα. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού € 8.400,00 και τη διάθεση των 
απαιτούμενων πιστώσεων σε βάρος του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 5297.01 του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, έτους 2022, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, για τη συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων 
της Π.Ε Άρτας σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2022, βάσει της αριθμ. 6/17/18-04-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ως εξής: 
 

ΦΟΡΕΑΣ/ 

ΚΑΕ 
ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

072.5297.01 

Δαπάνες 

λειτουργίας των 

μαθητικών 

κατασκηνώσεων & 

φιλοξενίας 

8.400,00 € 

Δαπάνη για συμμετοχή συνολικά είκοσι (20) τέκνων 

των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου- Π.Ε Άρτας σε 

παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2022 κατόπιν της 

αριθμ. 6/17/18-04-2022 απόφασης του Περιφερειακού 

Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΑΝΣ7Λ9-ΙΥ2) 

.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/912/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης για την προστασία Ι.Μ. περιοχής Σκουληκαριάς 
(παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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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. 7219/23-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1316/23-05-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη….. 

1.Ότι, μετά τις έντονες και σε μεγάλη διάρκεια βροχοπτώσεις του χειμώνα αλλά και της άνοιξης στην ορεινή 

Άρτα, σημειώθηκε υποχώρηση του πρανούς κατάντη με αποτέλεσμα να κινδυνεύει με ολίσθηση το ιστορικό 

μοναστήρι της Σκουληκαριάς. Απαιτείται άμεσα η κατασκευή πετρόκτιστου τοιχίου αντιστήριξης ,τώρα που 

οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν  για την προστασία του μοναστηριού.  

2.Την  με  αριθμ. : 74523/5031/17-05-2022 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 κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης για την προστασία Ι.Μ περιοχής Σκουληκαριάς (παροχή 

υπηρεσιών)»  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου :  «Άμεση κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης για την 

προστασία Ι.Μ περιοχής Σκουληκαριάς (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. 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 «Άμεση κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης για την 
προστασία Ι.Μ. περιοχής Σκουληκαριάς (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική 
περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου επειδή απαιτείται άμεσα 
η κατασκευή πετρόκτιστου τοιχίου αντιστήριξης, την τρέχουσα περίοδο που οι καιρικές συνθήκες το 
επιτρέπουν, για την προστασία του μοναστηριού της Σκουληκαριάς αφού, μετά τις έντονες και σε μεγάλη 
διάρκεια βροχοπτώσεις του χειμώνα και της άνοιξης στην ορεινή Άρτα σημειώθηκε υποχώρηση του 
πρανούς κατάντη, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει με ολίσθηση το ως άνω ιστορικό μοναστήρι. 

➢ 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/913/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αποκατάσταση φθορών επαρχιακής οδού Κοκκινολιθάρι – Κεραμίτσα – Μηλέα», αναδόχου 
«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-10-2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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 
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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), 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 αριθμ. πρωτ. 8269/13-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1227/13-05-
2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«….3.- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΚΑΠ 2022 με Κ.Α. 02.03.071.9779.01.010.01 με 

υπάρχουσα πίστωση για το 2022, το ποσό των 100.000€. 4.- ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η δημοπρασία έγινε στις 09-04-2021 και 

αναδείχθηκε μειοδότης η Τεχνική Εταιρεία ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.,  με έκπτωση 51,51 % και με προσφερόμενο ποσό 

72.735,00€ (με Φ.Π.Α.). 5.- ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και του αναδόχου 

υπογράφηκε το με αρ. πρωτ. 200553/24669/13-12-2021 εργολαβικό συμφωνητικό ύψους  72.735,00€   με Φ.Π.Α. 6.- 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:  Νόμος 4412/2016 "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα  Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τον Ν. 3669/08 

«Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας περί Δημοσίων Έργων», όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι 

σήμερα. 7.- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Η προθεσμία του έργου ορίστηκε από το Συμφωνητικό μέχρι  την 13-06-2022. 

8.- ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: Ο ανάδοχος με αίτησή του  από 10-05-2022 ζητάει  παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των 

εργασιών, μετά τη λήξη της συμβατικής ημερομηνίας με νέο συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης την 31-10-2022, για τους 

κάτωθι λόγους : «Μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι έκτακτες συνθήκες που δημιουργήθηκαν στην αγορά,  κατέστησαν 

την εκτέλεση των έργων αδύνατη. 

 Αναλυτικά:  

 Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση του κόστους των εργασιών κατασκευής των έργων. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό 

διάστημα, οι τιμές των υλικών που ενσωματώνονται στο έργο έχουν αυξηθεί υπερβολικά, αλλά και οι τιμές των καυσίμων 

και των άλλων μορφών ενέργειας επίσης έχουν αυξηθεί υπερβολικά. Αυτό που συμβαίνει τώρα με τις αυξήσεις αυτές, είναι 

ένα έκτακτο γεγονός, εξαιρετικά δυσμενές και έξω από κάθε κανονικότητα και κάθε δυνατότητα πρόβλεψης. Ύστερα από 

τα παραπάνω, είναι φανερό ότι έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα στην εκτέλεση του έργου, διότι το κόστος κατασκευής 

υπερβαίνει πλέον κατά πολύ την αμοιβή που δικαιούμαστε ως ανάδοχος με βάση τη σύμβαση, δηλαδή η κατασκευή του 

έργου όχι μόνον δεν αποφέρει έστω και κάποιο μικρό κέρδος αλλά αντιθέτως υφιστάμεθα πολύ μεγάλη ζημία. Τα παραπάνω 

είναι γνωστά σε όλους και κυρίως στους εμπλεκόμενους στην παραγωγή των έργων. Γι’ αυτό το λόγο, το αρμόδιο 

υπουργείο ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, σε συνεργασία με τους φορείς των τεχνικών και των κατασκευαστών 

προωθεί διάφορες ρυθμίσεις προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και να γίνει δυνατή η εκτέλεση της αποπεράτωσης 

τω έργων. Είναι φανερό ότι αν δεν υπάρξουν παρεμβάσεις, τότε θα υπάρξουν πολύ μεγάλα προβλήματα  και αδυναμίες 

στην εκτέλεση των έργων. 

 Κατόπιν τούτων, εν όψει των ενεργειών και των ρυθμίσεων που πρόκειται να γίνουν από την πολιτεία προς την κατεύθυνση 

αντιμετώπισης των προβλημάτων και με την πιθανότητα κάποιας ομαλοποίησης της αγοράς, παρακαλούμε όπως μας 

χορηγήσετε την αιτούμενη παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης.»  

 ΕΙΣΗΓΗΣΗ  Επειδή οι αναφερόμενοι λόγοι από τον ανάδοχο κρίνονται βάσιμοι και αντικειμενικοί , εισηγούμαστε την 

χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών έως την 31-10-2022 … .». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αποκατάσταση φθορών επαρχιακής οδού Κοκκινολιθάρι – Κεραμίτσα – Μηλέα», αναδόχου 
«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-10-2022, 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/914/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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. 
Θεσπρωτίας «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2022», 
προϋπολογισμού δαπάνης € 15.000,00 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 
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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 του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 8478/17-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 1250/17-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη: Α) Την υπ΄ αριθμ. 17143/5002/16-05-2022 έγκριση διάθεσης 
πίστωσης της Περιφέρειας Ηπείρου και Β) Την ανάγκη αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 
2022». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 15.000,00 € 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 Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. Θεσπρωτίας (Δρέπανο, ποδηλατόδρομος, Πέρδικα) 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/915/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης αρδευτικών 
αντλιοστασίων των  ΤΟΕΒ Βρυσέλλα - Φιλιατών (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. 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6843/17-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1247/17-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία εισηγείται 
την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης αρδευτικών 
αντλιοστασίων των  ΤΟΕΒ Βρυσέλλα - Φιλιατών (παροχή υπηρεσιών)» του έργου της ΣΑΕΠ 
530 Ηπείρου με ΚΑ2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών - 
υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού - υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019 
- 2021», σύμφωνα και με το σχετικό πρακτικό του Π.Γ.Σ.Ε.Ε. (Π.Η.). 

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 16.368,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 
2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών - υδρευτικών 
αντλιοστασίων και αρδευτικού - υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019 - 2021», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης 
αρδευτικών αντλιοστασίων των  ΤΟΕΒ Βρυσέλλα - Φιλιατών (παροχή υπηρεσιών)», 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 7ο/16-
05-2022 (θέμα 3ο) Πρακτικό του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 2 του Ν. 4691/2020 (ΦΕΚ 
Α’108). 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/916/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης αρδευτικών 
αντλιοστασίων των  ΤΟΕΒ Ελαίας - Φιλιατών (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. 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6844/17-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1248/17-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία εισηγείται 
την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης αρδευτικών 
αντλιοστασίων   των  ΤΟΕΒ Ελαίας - Φιλιατών (παροχή υπηρεσιών)» του έργου της ΣΑΕΠ 
530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών - 
υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού - υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019 
- 2021», σύμφωνα και με το σχετικό πρακτικό του Π.Γ.Σ.Ε.Ε. (Π.Η.). 

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 20.212,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 
2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών - υδρευτικών 
αντλιοστασίων και αρδευτικού - υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019 - 2021», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης 
αρδευτικών αντλιοστασίων   των  ΤΟΕΒ Ελαίας - Φιλιατών (παροχή υπηρεσιών)», 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 7ο/16-
05-2022 (θέμα 4ο) Πρακτικό του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 2 του Ν. 4691/2020 (ΦΕΚ 
Α’108). 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/917/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός έκτασης και διαμόρφωση αγροτικού δρόμου προς σταυλικές 
εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Προδρομίου (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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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. 5836/18-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1265/23-05-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…  Παίρνοντας υπόψη….. 

Την υπ’ αριθ. 58202/3895/15-04-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  12.000,00€ 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 έκτασης και διαμόρφωση αγροτικού δρόμου προς σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. 

Προδρομίου (παροχή υπηρεσιών)»                                                                              

Την από 18-05-2022 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 καθαρισμό έκτασης και 

διαμόρφωση αγροτικού δρόμου προς σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Προδρομίου, με χωματουργικά 

μηχανήματα και τα χέρια, με παράλληλες επισκευές και διορθώσεις της διατομής αυτού. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου : «Καθαρισμός έκτασης και διαμόρφωση αγροτικού 

δρόμου προς σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Προδρομίου (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των 

πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.   2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 12.000,00€ (με Φ.Π.Α.) 

…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 12.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός έκτασης και διαμόρφωση αγροτικού 
δρόμου προς σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Προδρομίου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 18-
05-2022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή αφορά στον καθαρισμό έκτασης και στην διαμόρφωση αγροτικού 
δρόμου προς σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Προδρομίου, με χωματουργικά μηχανήματα και 
χειρωνακτικά, με παράλληλες επισκευές και διορθώσεις της διατομής αυτού. 

➢ 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/918/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση επισκευή ομβροδεξαμενών Αχλαδέας – Ξέχωρου – Τρικόρυφου (παροχή 
υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6538/09-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1330/23-05-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη  

1. Ότι, σαν αποτέλεσμα των κακών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα 

και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φιλιατών ήταν να εκδηλωθούν φθορές σε υφιστάμενες 

ομβροδεξαμενές, που χρήζουν άμεσης επισκευής προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τους 

κτηνοτρόφους της περιοχής ενόψει και του καλοκαιριού που έπεται. 

2. Την  με  αριθμ. : 67567/4529/05-05-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου :  « Συντήρηση – 

αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών  αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου 

Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021 »  της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003  με υποέργο : « 

Άμεση επισκευή ομβροδεξαμενών Αχλαδέας – Ξέχωρου – Τρικόρυφου (παροχή υπηρεσιών) »  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου: «Άμεση επισκευή ομβροδεξαμενών Αχλαδέας – 

Ξέχωρου – Τρικόρυφου (παροχή υπηρεσιών)» του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – 

υδρευτικών  αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» της ΣΑΕΠ 

530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003,  προϋπολογισμού 24.800,00 €..…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά 
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας 
του νομοθέτη.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών  αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Άμεση επισκευή ομβροδεξαμενών Αχλαδέας – Ξέχωρου – Τρικόρυφου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει 
της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου, επειδή υπάρχει άμεση ανάγκη επισκευής υφιστάμενων ομβροδεξαμενών, στην ευρύτερη 
περιοχή του Δήμου Φιλιατών, οι οποίες υπέστησαν φθορές λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που 
επικράτησαν σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τους κτηνοτρόφους 
της περιοχής ενόψει και του καλοκαιριού. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/919/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κοπή χόρτων και κλάδεμα δέντρων τα οποία εμποδίζουν την ορατότητα στην εθνική 
οδό Νεοχώρι - Παραμυθιά - Γλυκή 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.  
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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. 6833/23-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1344/24-05-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη….. 

1 Τις συνεχείς οχλήσεις του Δημάρχου αλλά και των κατοίκων της περιοχής για τα προβλήματα ορατότητας επί της εθνικής 

οδού  Νεοχώρι-Παραμυθιάς- Γλυκής του  Νομού Θεσπρωτίας  λόγω της πυκνής βλάστησης η οποία αναπτύχτηκε τους 

τελευταίους  μήνες , είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη  για την εύρυθμη λειτουργία  της Εθνικής  Οδού να  έχουμε πλήρη 

αποκατάσταση της ορατότητας  των κινουμένων αυτοκινήτων στο εθνικό οδικό τόσο στις ευθυγραμμίες όσο περισσότερο 

στις στροφές και στις διασταυρώσεις της Ε.Ο. με τους κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους και ειδικά αυτούς τους μήνες 

που θα αυξηθεί η κίνηση λόγω τουρισμού, αλλά και για την προστασία από πυρκαγιές.  

2. Την με  αριθμ. : 69986/4712/10-05-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 

16.000,00 € (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 υποέργου 

«Κοπή χόρτων και κλάδεμα δέντρων τα οποία εμποδίζουν την ορατότητα στην εθνική οδό Νεοχώρι-Παραμυθιά Γλυκή 

έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000000. 

προϋπολογισμού: 16.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Κοπή χόρτων και κλάδεμα δέντρων τα οποία εμποδίζουν την 

ορατότητα στην εθνική οδό Νεοχώρι-Παραμυθιά Γλυκή έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».ΕΡΓΟ: «Συντήρηση 

,συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021».της (ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000000), προϋπολογισμού 16.000,00 € (με Φ.Π.Α.) …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 16.000,00 € 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 «Κοπή χόρτων και κλάδεμα 
δέντρων τα οποία εμποδίζουν την ορατότητα στην εθνική οδό Νεοχώρι - Παραμυθιά - Γλυκή έτους 2022 
(παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή κρίνεται απαραίτητη η κοπή των χόρτων και το κλάδεμα 
των δέντρων στην ως άνω εθνική οδό, για την εύρυθμη λειτουργία και πλήρη αποκατάσταση της 
ορατότητας των κινούμενων αυτοκινήτων σε αυτή, αλλά και για την προστασία από πυρκαγιές, τόσο στις 
ευθυγραμμίες, όσο περισσότερο στις στροφές και στις διασταυρώσεις της Ε.Ο. με τους κοινοτικούς και 
αγροτικούς δρόμους και ειδικά την περίοδο με αυξημένη κίνηση, 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     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 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/920/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συντήρηση και καθαρισμός προσβάσεων προς αρδευτικό ΤΟΕΒ Παραμυθιάς και ΤΟΕΒ 
Φιλιατών 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.  

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6836/23-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1345/24-05-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη….. 

1 Το με αριθ. πρωτ, 2554/4-5-2022 έγγραφο του Δήμου Σουλίου για τον καθαρισμό των προσβάσεων προς το αρδευτικό 

περιοχής του κάμπου Παραμυθιάς και τις οχλήσεις του Δημάρχου Φιλιατών για τον καθαρισμό του κάμπου τους , μετά 

και από αυτοψία υπαλλήλου της υπηρεσίας διαπιστώθηκαν τα προβλήματα ορατότητας λόγω της πυκνής βλάστησης η 

οποία αναπτύχτηκε τους τελευταίους  μήνες , είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη  για την εύρυθμη λειτουργία  των 

προσβάσεων στο κάμπο της Παραμυθιάς και Φιλιατών να  έχουμε πλήρη αποκατάσταση της ορατότητας  των κινουμένων  

αγροτικών αυτοκινήτων και των αγροτικών  μηχανημάτων τόσο στις  ευθυγραμμίες όσο περισσότερο στις στροφές και 

στις διασταυρώσεις της με τους κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους να γίνει η κοπή των χόρτων και των θάμνων αλλά 

και για την προστασία από πυρκαγιές.  

2. Την  με  αριθμ. : 69983/4711/10-5-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 

24.800,00 € (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 και καθαρισμός προσβάσεων προς 

αρδευτικό ΤΟΕΒ Παραμυθιάς και ΤΟΕΒ Φιλιατών έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000000.προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.). 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου: «Συντήρηση και καθαρισμός προσβάσεων προς αρδευτικό ΤΟΕΒ 

Παραμυθιάς και ΤΟΕΒ Φιλιατών έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».ΕΡΓΟ: «Συντήρηση ,συμπλήρωση και αποκατάσταση 

πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» της  (ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2019ΕΠ53000000), 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. 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 και καθαρισμός 
προσβάσεων προς αρδευτικό ΤΟΕΒ Παραμυθιάς και ΤΟΕΒ Φιλιατών έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)», 
βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, διότι είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη η κοπή των χόρτων και των θάμνων στον 
κάμπο Παραμυθιάς και Φιλιατών, για την αποκατάσταση ορατότητας των κινουμένων αγροτικών 
αυτοκινήτων και των αγροτικών  μηχανημάτων, τόσο στις ευθυγραμμίες όσο στις στροφές και στις 
διασταυρώσεις της με τους κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους, αλλά και για την προστασία από 
πυρκαγιές, λόγω της πυκνής βλάστησης η οποία αναπτύχτηκε τους τελευταίους  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     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 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/921/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός, μόρφωση και απομάκρυνση φερτών υλικών από την κοίτη του ποταμού 
Αχέροντα από την περιοχή Μπόλωση μέχρι πριν το Καστρί τέσσερα (4) χιλιόμετρα 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 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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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. 5841/23-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1343/24-05-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη  

Την υπ’ αριθ. 58207/3899/15-4-2022 , 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 Αχέροντα από την 

περιοχή Μπόλωση μέχρι πριν το Καστρί τέσσερα (4)χιλιόμετρα περίπου>>(παροχή υπηρεσιών )  

Την από 23-05-2022 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 της  

μόρφωσης και  απομάκρυνσης των φερτών υλικών που έχουν συσσωρευθεί στον ποταμό Αχέροντα   και 

συγκεκριμένα από την κοίτη του ποταμού Αχέροντα από την περιοχή Μπόλωση μέχρι πριν το Καστρί τέσσερα 

(4) χιλιόμετρα περίπου. Οι ανωτέρω εργασίες θα πρέπει να γίνουν άμεσα ώστε να γίνεται 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 Αχέροντα από την περιοχή Μπόλωση μέχρι πριν το Καστρί τέσσερα 

(4) χιλιόμετρα περίπου» (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 με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001και 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 Αχέροντα από την περιοχή Μπόλωση μέχρι πριν το Καστρί τέσσερα (4) χιλιόμετρα 
περίπου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 23-05-2022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη 
το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες με χωματουργικά μηχανήματα μόρφωσης και απομάκρυνσης των 
φερτών υλικών που έχουν συσσωρευθεί στην κοίτη του ποταμού Αχέροντα (περιοχή Μπόλωση μέχρι 
πριν το Καστρί, απόστασης τεσσάρων χιλιομέτρων περίπου), ώστε να γίνεται σωστά η 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     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 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/922/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Συντήρηση, σήμανση και βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Πρέβεζας», 
αναδόχου Ηλία Κατσιμπόκη ΕΔΕ, μέχρι την 30-09-2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε για το θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2143/16-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1231/16-05-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη κ. Ευστράτιου Ιωάννου και του αναδόχου υπογράφηκε συμφωνητικό ύψους 

δαπάνης εργασιών 322.622,67 € (με ΦΠΑ). Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 4η  Ιουνίου 2021  και η 

εγκατάσταση έγινε αυθημερόν.  

Με βάση το σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ. ημερομηνία περαιώσεως ορίζεται η 4-6-2022. 

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την από 12-5-2022 αίτηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των 

εργασιών του έργου. Κατά τον ανάδοχο η αποπεράτωση του έργου μέσα στην παραπάνω προθεσμία δεν 

καθίσταται δυνατή, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (π.χ. ισχυρές βροχοπτώσεις) τους χειμερινούς 

μήνες, με αποτέλεσμα οι ασφαλτικές εργασίες και οι σημάνσεις να μην δύναται να εκτελεστούν.  

Επίσης ο μεγάλος αριθμός κρουσμάτων covid  στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, συντέλεσε ώστε ένα 

μέρος του προσωπικού του αναδόχου να είναι σε καραντίνα. 

Για  τους λόγους αυτούς αιτείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου  μέχρι 30-9-2022 χωρίς 

δικαίωμα έγερσης πρόσθετης αποζημίωσης (πλην της νόμιμης αναθεώρησης). 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων  αναφέρει ότι οι ανωτέρω λόγοι είναι αληθείς και 

καθοριστικοί για την πορεία εκτέλεσης των εργασιών και προτείνει να χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας 

μέχρι 30-9-2022. 

Επειδή από τα αίτια δικαιολογείται η γενομένη καθυστέρηση και κρίνεται αναγκαία και επαρκής η αιτούμενη 

παράταση, 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

να εγκρίνετε τη χορήγησης αυτής, δηλαδή μέχρι 30-9-2022 ...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση, 
σήμανση και βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Ηλία Κατσιμπόκη 
ΕΔΕ, μέχρι την 30-09-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. 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 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/924/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 

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 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 
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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. 5/12/11-
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. 1916/19-05-2022 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1280/19-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η 
Υπηρεσία, αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…. Έχοντας υπόψη: ….  

7. Το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 22076/1267/15-02-22 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

της Π.Ε. Πρέβεζας, με το οποίο αιτείται,  την προμήθεια 3 διαχωριστικών πάνελ για την προστασία από 

τον Covid-19. 

8. Το αριθμ. Έγγραφο 53771/1915/08-04-22 της Δ/νσης Διοικητικού-Οικ. με το οποίο αιτείται την έγκριση 

δαπάνης για την προμήθεια 3 διαχωριστικών πάνελ για την προστασία από τον Covid-19. 

9. Το αρ. Πρωτ. 14709/272/02-02-22 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας με το οποίο 

αιτείται την έγκριση δαπάνης για την προμήθεια 5 διαχωριστικών πάνελ για την προστασία από τον Covid-

19.  

10. Την από  12.05.2022 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων, του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και 

Πληρωμής Δαπανών για την Ανάθεση προμήθειας διαχωριστικών πάνελ για 3 υπηρεσίες της Π.Ε. 

Πρέβεζας 

11. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας,  οικ.  έτους 2022. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1. Την έγκριση πραγματοποίησης των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν 

λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

2. Την έγκριση διάθεσης των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., όπως εμφανίζονται στον 

κατωτέρω πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 

οικ. έτους 2022. … (ΠΙΝΑΚΑΣ)  

3. 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 της κάτωθι δαπάνης, η οποία εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης του ΕΦ 
072 και ανά ΚΑΕ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας οικ. έτους 2022, καθώς και 
την υλοποίηση της αναφερόμενης προμήθειας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ως εξής:  

Α/

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

Ε.Φ. 072  

/ ΚΑΕ 

1 
Προμήθεια διαχωριστικών πάνελ για 3 υπηρεσίες (Δ/νση Διοικ./κου-Οικ., 

ΔΑΟΚ & Τεχνικών Έργων) της Π.Ε. Πρέβεζας 
1.800,00 €     1699.01 

.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/925/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 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 «Προμήθεια καλωδίων FG16R16*250 - μπαρών και ταινιών Cu χαλκού για την επισκευή 
του αρδευτικού αντλιοστασίου Βαλανιδόρραχης ΤΟΕΒ Αχέροντα», προϋπολογισμού € 64.976,00 
με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
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 με αρ. πρωτ. 6656/17-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1246/17-05-
2022 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. 68805/6656  /6-5-2022  έγκριση διάθεσης πίστωσης  64.976,00,00  € σε βάρος των πιστώσεων 

του έργου της (ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2019ΕΠ53000003  )  και τίτλο ΕΡΓΟ: Συντήρηση-αποκατάσταση 

αρδευτικών-υδρευτικών αντλιοστασίων  και αρδευτικού –υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021 

Υποέργο: Προμήθεια Καλωδίων FG16R16*150 –μπαρών και ταινιών Cu χαλκού για την επισκευή του 

αρδευτικού αντλιοστασίου Βαλανιδορράχης ΤΟΕΒ  Αχέροντα   

Την από  9-5-2022 μελέτη Προμήθειας του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας.  

Και Επειδή  

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο Ν-4782/21 & 32 του Ν. 4412/16, 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:   

➢ Άμεση Προμήθεια καλωδίων FG16R16*150 –μπαρών και ταινιών Cu χαλκού για την επισκευή του 

αρδευτικού αντλιοστασίου Βαλανιδορράχης ΤΟΕΒ  Αχέροντα και Εξειδικευμένη εργασία ενσωμάτωσης 

των υλικών .  

➢ Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο άμεσα να αποκατασταθούν τα προβλήματα λειτουργίας του αρδευτικού 

αντλιοστασίου, διότι κατά την επερχόμενη ποτιστική περίοδο, οι ανάγκες άρδευσης  του Τ.Ο.Ε.Β   

Αχέροντα δεν είναι δυνατό να εξυπηρετηθούν.  

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

Τακτικά τα παρακάτω μέλη με την εξής σειρά: 

1. α. Αντωνίου Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός   ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.Η, Πρόεδρος  

2. β. Νάκας Αθανάσιος ,  Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Ι. Τακτικό Μέλος 

3. γ. Κερομύτη Αγνή, Μηχανολόγος Μηχανικός   ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.Η., Τακτικό Μέλος 

Αναπληρωματικά τα παρακάτω μέλη με την εξής σειρά: 

4. α. Μπάσιου Άννα, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.Η., Αναπληρωτής Προέδρου 

5. β. Παπαδημητρίου Βλάσης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.Η., Αναπληρ. Μέλος 

6. γ., Μπλιθικιώτη Μαρινέλα, Πολιτικός Μηχανικός  ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.Η  Αναπληρ. Μέλος 

Εισηγούμαστε  

Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο Ν-

4782/21 & 32 του Ν. 4412/16 για το έργο : Υποέργο: Προμήθεια Καλωδίων FG16R16*150 –μπαρών και 

ταινιών Cu χαλκού για την επισκευή του αρδευτικού αντλιοστασίου Βαλανιδορράχης ΤΟΕΒ  Αχέροντα   

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

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια 
καλωδίων FG16R16*250 - μπαρών και ταινιών Cu χαλκού για την επισκευή του αρδευτικού 
αντλιοστασίου Βαλανιδόρραχης ΤΟΕΒ Αχέροντα», προϋπολογισμού € 64.976,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα 
με την από 09-05-2022 μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε 
από την 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. 2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση-
αποκατάσταση αρδευτικών-υδρευτικών αντλιοστασίων  και αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021 για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, βάσει και της σύμφωνης 
γνώμης του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που 
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περιλαμβάνεται στο 7ο/16-05-2022 (Θέμα 2ο) Πρακτικό του, 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. 6656/17-05-2022 
(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 «Προμήθεια καλωδίων 
FG16R16*250 - μπαρών και ταινιών Cu χαλκού για την επισκευή του αρδευτικού αντλιοστασίου 
Βαλανιδόρραχης ΤΟΕΒ Αχέροντα», προϋπολογισμού € 64.976,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από 
υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και της Π.Ε. Ιωαννίνων και 
ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Αντωνίου Ιωάννης Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, στη Δ.Τ.Ε. /Π.Η., Πρόεδρος 

β) Νάκας Αθανάσιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, στη Δ.Τ.Ε. /Π.Ε.Ι.   

γ) Κερομύτη Αγνή Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, στη Δ.Τ.Ε. /Π.Η. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Μπάσιου Άννα Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε. /Π.Η. 

β) Παπαδημητρίου Βλάσης Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε. /Π.Η. 

γ) Μπλιθικιώτη Μαρινέλα Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στη 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/926/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός ενόψει τουριστικής περιόδου Μύτικα - Καστροσυκιάς (παροχή 
υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7378/19-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1290/19-05-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη….. 

1. Ότι, με το πέρας της χειμερινής και εαρινής περιόδου με τις βροχοπτώσεις και τις κακές καιρικές συνθήκες  

και ενόψει της θερινής που ακολουθεί, όπου η παραλιακή ζώνη του Μύτικα έως Καστροσυκιά έχει μεγάλη 

επισκεψιμότητα, αφού αναφερόμαστε σε μια καθαρά τουριστική περιοχή, επιβάλλεται  η απομάκρυνση των 

φερτών υλικών ( κορμοί δένδρων κλαδιά, πέτρες), ώστε η πρόσβαση σε αυτές να γίνεται με ασφάλεια. 

2. Την με αριθμ.: 76317/5161/19-05-2022 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 : « Καθαρισμός ενόψει τουριστικής περιόδου Μύτικα – Καστροσυκιάς (παροχή 

υπηρεσιών) »  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου :  « Καθαρισμός ενόψει τουριστικής περιόδου Μύτικα 

– Καστροσυκιάς (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. 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 ενόψει τουριστικής περιόδου Μύτικα – 
Καστροσυκιάς (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή επιβάλλεται η απομάκρυνση των φερτών 
υλικών (κορμοί δένδρων κλαδιά, πέτρες), ενόψει της θερινής περιόδου, ώστε η πρόσβαση στην 
παραλιακή ζώνη του Μύτικα έως Καστροσυκιά, η οποία είναι μια καθαρά τουριστική περιοχή και έχει 
μεγάλη επισκεψιμότητα, να γίνεται με ασφάλεια. 

➢ 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/927/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός προσβάσεων προς παραλίες Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 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. 7380/19-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1291/19-05-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη….. 

1.  Ότι, ενόψει της θερινής περιόδου και της αύξησης της κίνησης προς τα παράλια της Ηπείρου, απαιτείται 

άμεσα ο καθαρισμός στις οδούς πρόσβασης προς τις παραλίες με απομάκρυνση των προϊόντων 

μικροκατολισθήσεων και τη βελτίωση της ορατότητας με την κοπή και απομάκρυνση χόρτων, κλαδιών 

δένδρων κ.α. προς αποφυγή ατυχημάτων.      

2.  Την  με  αριθμ. : 76315/5160/19-05-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση 

εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001 με υποέργο : « Καθαρισμός προσβάσεων προς παραλίες Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών) » 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Καθαρισμός προσβάσεων προς 

παραλίες 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 € (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 Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός προσβάσεων προς παραλίες 
Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται άμεσα ο καθαρισμός στις οδούς 
πρόσβασης προς τις παραλίες με απομάκρυνση των προϊόντων μικροκατολισθήσεων και τη βελτίωση 
της ορατότητας με την κοπή και απομάκρυνση χόρτων, κλαδιών δένδρων κ.α. προς αποφυγή 
ατυχημάτων. 

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/928/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποπεράτωση διαγράμμισης οριογραμμών οδοστρώματος επί της εθνικής οδού 
Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (παραλιακή) (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ



-171- 
 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (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. 5958/19-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1327/23-05-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη  

1. Τις συστάσεις  της Τροχαίας Πρέβεζας όπου  μας επισημαίνουν  ότι δε αρκεί  ο άξονας που κάναμε στην οι 

διαγραμμίσεις στην εθνική οδό Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας χρειάζονται να γίνουν και οι οριογραμμές διότι οι 

παλιές  έχουν ξεθωριάσει και δεν φαίνονται , τις οχλήσεις  κατοίκων τις περιοχής  που αναφέρονται στο ίδιο 

θέμα  και μετά από αυτοψία υπαλλήλου της υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι η διαγράμμιση των οριογραμμών 

έχει ξεθωριάσει και επειδή η κίνηση στην εν λόγω εθνική οδό είναι μεγάλη για το λόγο αυτό κρίνεται 

αναγκαία και άμεση η επαναδιαγράμμιση τους.                                                                        

2. Την  με  αριθμ. : 61499/4152/20-04-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού 37.200,00,00 € ( 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 : « Αποπεράτωση  διαγράμμισης οριογραμμών οδοστρώματος επί της εθνικής 

οδού Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας(παραλιακή) » (παροχή υπηρεσιών) 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου: «Αποπεράτωση  διαγράμμισης 

οριογραμμών οδοστρώματος επί της εθνικής οδού Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας (παραλιακή)» (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 € (με 

Φ.Π.Α.)..…». 

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 «Αποπεράτωση  διαγράμμισης οριογραμμών 
οδοστρώματος επί της εθνικής οδού Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας (παραλιακή) (παροχή υπηρεσιών)», βάσει 
της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου, επειδή κρίνεται αναγκαία και άμεση η επαναδιαγράμμιση των οριογραμμών του οδοστρώματος 
στην εθνική οδό Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, οι οποίες έχουν  ξεθωριάσει και δεδομένου ότι η κίνηση στην 
εν λόγω εθνική οδό είναι μεγάλη. 

➢ 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/929/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. από γέφυρα Καλογήρου έως 
Πρέβεζα και ενωτική κόμβος Φραξύλα - κόμβος Λιμποχωβίτη 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 
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7671/24-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1346/24-05-2022 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 από γέφυρα Καλογήρου έως Πρέβεζα και ενωτική 

κόμβος Φραξύλα -κόμβος Λιμποχωβίτη  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. : 78917/5313/24-5-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού 16.000,00 € (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. από γέφυρα Καλογήρου έως Πρέβεζα και ενωτική κόμβος Φραξύλα - κόμβος 

Λιμποχωβίτη έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2019ΕΠ5300000.προϋπολογισμού: 16.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. από γέφυρα 

Καλογήρου έως Πρέβεζα και ενωτική κόμβος Φραξύλα - κόμβος Λιμποχωβίτη 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:16.000,00 

€ (με Φ.Π.Α.)  …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 16.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ5300000 
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. από γέφυρα Καλογήρου έως Πρέβεζα και ενωτική κόμβος 
Φραξύλα - κόμβος Λιμποχωβίτη 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 από γέφυρα Καλογήρου έως 
Πρέβεζα και ενωτική κόμβος Φραξύλα - κόμβος Λιμποχωβίτη  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 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ



-174- 
 

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     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 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/930/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 73ο 

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 76094/3353/18-05-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: 
«Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από  έντονα καιρικά 
φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, που 
προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, 
καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά κλπ) προς αποφυγή ατυχημάτων για 
αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ



-176- 
 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 3441/23-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1350/24-
05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση την 
υπ΄ αριθμ. πρωτ. 76094/3353/18-05-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση 
ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από  έντονα καιρικά φαινόμενα 
ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, που προκάλεσαν 
σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-
χαντακιών από φερτά υλικά κλπ) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της 
συγκοινωνίας». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 
τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 76094/3353/18-05-2022 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας 
μετά από  έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις 
λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά κλπ) προς αποφυγή ατυχημάτων για 
αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας», το κείμενο την οποίας παρατίθεται κατωτέρω 
αυτολεξεί, ως εξής: 

«……… 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

AYTOTEΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  

 

Ιωάννινα 18 Μαΐου 2022  

Αριθμ. Πρωτ.  76094/3353 

                        
Ταχ. Δ/νση      : Πλ. Πύρρου 1   

Ταχ. Κώδικας : 452 21                           

Πληροφορίες      Δ. Μαυρογιώργος                                                      

Τηλέφωνο        : (2651) 0 87 313               

E-mail     : prostasia@php.gov.gr    

       

 

ΘΕΜΑ:  Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από  έντονα καιρικά 

φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, που 

προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, 

καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ) προς αποφυγή ατυχημάτων για 

αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

Έχοντας  υπόψη: 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το  Ν. 

mailto:prostasia@php.gov.gr
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4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 

Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133).  

2. Το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» όπως 

τροποποιήθηκε  με το Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α΄). 

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

και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 

3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα και ισχύει. 

5. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του  Ν. 3861/2010 

(Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την Υ.Α 1299/2003 «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», περί 

φυσικών – τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών. 

7. Το αρ. πρωτ. 8794/06-12-2019 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 

ΨΓΚΟ46ΜΤΛΒ-Φ04) με θέμα «1η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και 

Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική 

ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη 

"Ξενοκράτης" » 

8. Το υπ΄αριθμ. 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΔΑ : 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους. 

9. Το άρθρο 5 παρ. 19 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α 134/9.8.2019) περί αρμοδιότητας του Περιφερειάρχη για την 

έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την ερμηνεία της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του Ν. 

4412/2016 (Α΄ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Την με αριθ. πρωτ. 10975/17-12-2021 (ΑΔΑ: 6Η6446ΝΠΙΘ-ΜΚΠ) απόφαση  κήρυξης σε κατάσταση 

Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας περιοχών του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων της Π.Ε. Ιωαννίνων 

της Περιφέρειας Ηπείρου έως και 10-06-2022. 

11. Την υπ΄αριθ. 31/1830/09-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΒΑ7Λ9-3ΞΗ)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου «Καθορισμός της ανά ώρα αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων-οχημάτων κλπ, που 

θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών  (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, 

πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λ.π), στην Περιφέρεια Ηπείρου για το έτος 2022. 

12. Το Μητρώο ιδιοκτητών μηχανημάτων έργου, οχημάτων   για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε 

περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί 

δασικές πυρκαγιές τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 

2022. 

13. Το με  Α.Α. 10/2022  Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ)  της Ε.Μ.Υ./Ε.Μ.Κ. σύμφωνα με το οποίο 

επιδείνωση θα παρουσιάζει ο καιρός στη δυτική,  βόρεια και κεντρική χώρα από το μεσημέρι της Τετάρτης 

(18-05-2022) έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (19-05-2022) με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά τόπους 

ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που δεν αποκλείεται να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις,  τους ισχυρούς 

ανέμους και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. 

14. Το γεγονός ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για την άμεση 

αντιμετώπιση των  προβλημάτων, που έχουν παρουσιασθεί στο Οδικό δίκτυο της  Π.Ε Ιωαννίνων. 

15. Λόγω της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε από τα έντονα και  απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα που 

επικράτησαν (ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις) και προκάλεσαν έντονα προβλήματα 

επικινδυνότητας των οδοστρωμάτων με άμεσο κίνδυνο βλάβης της περιουσίας και της ζωής των πολιτών, των 

υποδομών και των συμφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) απαιτείται να γίνουν άμεσες 

ενέργειες προς αντιμετώπιση των καταστάσεων. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

1. Την απευθείας ανάθεση στις εταιρείες-φυσικά πρόσωπα ήτοι : 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΑΦΜ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΗΧ/ΤΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΒΑΡΣΑΝΗΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΑΝΗΛΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

049082720 

ΜΕ 34097 

 
7.000,00 € ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΒΟΥΣΑΣ 

ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΕΔΙΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΧΑΝΟ 

114463997 

ΜΕ 88455 3.000,00 € 

ΕΠ. ΟΔΟΣ 

ΜΗΛΙΩΤΑΔΩΝ-

ΤΡΙΣΤΕΝΟΥ 

ΝΤΑΣΤΑΜΑΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΤΩ ΜΑΡΜΑΡΑ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

073092160 

ΜΕ 34114 

 
6.000,00 € ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΛΙΑΝΗΣ 

ΜΠΑΛΤΖΩΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΠΡΙΝΤΖΟΥ 23 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

027368248 

ΜΕ 93731 

ΜΕ 105142 
10.000,00 € 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΓΚΟ46ΜΤΛΒ-Φ04
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΓΚΟ46ΜΤΛΒ-Φ04
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ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. 

ΜΟΝΟΛΙΘΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

801251231 

 

ΜΕ 125916 7.000,00 € 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΛΑΤΑΝΟΥΣΑΣ 

ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΤΑΣ 

054465656 
ΜΕ 50825 5.000,00 € 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΜΟΝΟΛΙΘΙΟΥ 

ΛΥΠΗΜΕΝΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΑΘΑΜΑΝΙΟ ΑΡΤΑΣ 

028281510 
ΜΕ 41895 5.000,00 € 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ 

 

ΜΠΟΓΔΟΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΠΡΑΜΑΝΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

048082813 

ΜΕ 123714 

ΜΕ 102881 

ΜΕ 29751 

15.000,00 € 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ 

ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΤΣΟΒΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

048236449 

ΜΕ 105644 

ΙΝΙ 8199 
12.000,00 € 

ΕΠ. ΟΔΟΣ ΑΝΗΛΙΟ-

ΜΕΤΣΟΒΟ 

ΒΑΡΣΑΝΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΗΛΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

301774142 

ΜΕ 19863 

ΜΕ  100533 
13.000,00 € 

ΕΠ. ΟΔΟΣ ΑΝΗΛΙΟ-

ΧΑΛΙΚΙ 

ΑΦΟΙ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΔΑΝΙΤΣΑ Ο.Ε. 

ΚΡΑΝΕΑ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

081174164 

ΜΕ 115164 

ΜΕ 90758 
10.000,00 € 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ 

ΠΑΦΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

Μ. ΓΟΤΙΣΤΑ ΜΕΤΣΟΒΟ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

075708149 

ΜΕ 48850 5.000,00 € 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ 

ΜΠΙΣΤΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

046444570 

ΜΕ 51079 

ΜΕ 51080 

ΜΕ 116815 

14.000,00 € ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΑΨΗΣ 

ΚΩΣΤΑΣ 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

ΛΟΓΓΑΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

032551037 

ΜΕ 99564 

ΜΕ 119459 
10.000,00 € ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΙΣΚΟΥ 

ΚΙΤΣΙΟΣ 

ΜΙΧΑΗΛ 

ΚΟΝΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

027170707 

ΜΕ 85694 

ΜΕ 125922 

ΜΕ 116079 

15.000,00 € ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 

ΜΑΛΙΑΚΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΚΟΝΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

049899857 

ΜΕ 80762 

ΜΕ 99562 
10.000,00 € 

ΕΠ. ΟΔΟΣ ΔΟΛΟ-

ΠΩΓΩΝΙΑΝΗ 

 

που αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέσουν άμεσα τα εν λόγω μέσα και ότι άλλο απαιτηθεί από 18-05-2022 

και μέχρι το πέρας των επειγουσών εργασιών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι έκτακτες ανάγκες που έχουν 

προκύψει λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις).  

 

2. Εγκρίνει τις ανωτέρω δαπάνες και τη διάθεση πιστώσεων σε βάρος του έργου  με   ΚΑ 2018ΕΠ53000003 

«Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης 

Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (Υποέργο: Άρση 

καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας που προκλήθηκαν από απρόβλεπτα έντονα και ακραία καιρικά 

φαινόμενα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2022)» 

Η ακριβής δαπάνη θα προκύψει απολογιστικά μετά το πέρας των εργασιών. 

 

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου σε εφαρμογή 

των προβλέψεων του άρθρου 159 (παρ. 2) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010). 

 

Εσωτερική διανομή     Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

α) Αρχείο 

β) Φακ. 600.2            ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. 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 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/932/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου και του Δήμου Μετσόβου για την τεχνική υποστήριξη (σύνταξη μελέτης) του 
Δήμου Μετσόβου για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία χώρων στάθμευσης στον 
Δήμο 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 

http://www.php.gov.gr/
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τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7769/25-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1367/25-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Προς  την Περιφέρεια Ηπείρου, υποβλήθηκε, εκ μέρους του Δήμου Μετσόβου, με το υπ΄αριθμ. Πρωτ.  2461/24-

05-2022, έγγραφό του, αίτημα για τη διάθεση υπαλλήλου της  Περιφέρειας  Ηπείρου ειδικότητας 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  ,για την σύνταξη μελέτης του έργου , με τίτλο, όπως 

το αναφέρουμε  παρακάτω : 

 «Δημιουργία χώρων στάθμευσης στον Δήμο Μετσόβου»  Όπως  προκύπτει από την αριθ. 71/2022 (ΑΔΑ 

65ΦΥΩΚ7-7ΣΒ) απόφαση της  Ο.Ε. του Δήμου   Μετσόβου  το  ως άνω αίτημα έχει ως ουσιαστική βάση το 

ότι στο Δήμο  Μετσόβου  υφίσταται  έλλειψη  κατάλληλου τεχνικού προσωπικού ώστε να προβεί   στην σύνταξη 

μελέτης του έργου με τίτλο : «Δημιουργία χώρων στάθμευσης στον Δήμο Μετσόβου»  στα πλαίσια  υλοποίησης  

συμβάσεως, προϋπολογισμού 308.106,67 €, από τον Δήμο Μετσόβου. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του  άρθρου 99 «Συμβάσεις 

διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας» του Ν.3852/2010  (Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας παρακαλούμε  

να αποφασίσετε για : 

  Την έγκριση σύναψης  Συμβάσεως Διαβαθμιδικής  Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και  του Δήμου  

Μετσόβου   επί του  ανωτέρω περιγραφόμενου αιτήματος, 

 Την έγκριση των όρων της εν λόγω Συμβάσεως Διαβαθμιδικής Συνεργασίας , όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί 

στο σχετικό  επισυναπτόμενο κείμενο. 

 Το προσωπικό που διατίθεται είναι : 

 Ο  κος Μπότης Κων/νος , ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος του Τμήματος  

Συγκοινωνιακών Έργων, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 

Ηπείρου.…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

− Εγκρίνει την σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας, του άρθρου 99 του Ν.3852/2010 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Μετσόβου, με 
σκοπό την διάθεση υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου ειδικότητας Μηχανολόγου - Μηχανικού, 
για την σύνταξη μελέτης του έργου «Δημιουργία χώρων στάθμευσης στον Δήμο Μετσόβου», 
δεδομένης της έλλειψης κατάλληλου τεχνικού προσωπικού στον Δήμο Μετσόβου, 

και εγκρίνει τους όρους της Σύμβασης, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ. 
5) αριθμ. πρωτ. 7769/25-05-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, Σχέδιο. 

Συγκεκριμένα, αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας είναι η σύνταξη 
μελέτης του έργου με τίτλο: «Δημιουργία χώρων στάθμευσης στον Δήμο Μετσόβου» 
προϋπολογισμού € 308.106,67 από  τον  Δήμο Μετσόβου. 
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Το ειδικευμένο προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου που διατίθεται για την τεχνική υποστήριξη 
του Δήμου Μετσόβου είναι ο κος Μπότης Κων/νος, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΕ Πολιτικών 
Μηχανικών, υπάλληλος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Ιωαννίνων. 

− Ορίζει για την Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας, 
ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ηπείρου, τον κ. Μπάγκα Χριστόφορο, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 
Δομικών Έργων, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του 
τον κ. Γκεσούλη Κωνσταντίνο, Π.Ε Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/933/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αναμόρφωση μελέτης βιωσιμότητας μετά την οριστική μελέτη κόστους του Πάρκου 
Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7763/25-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1364/25-05-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας  υπόψη….. 

7.Την υπ’ αριθ. 79926/5404/25-05-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 5.000,00€ 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: 

«Αναμόρφωση της μελέτης βιωσιμότητας μετά την οριστική μελέτη κόστους του Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας 

και Έρευνας».  

8.Την αναγκαιότητα αναμόρφωσης τη μελέτης βιωσιμότητας του Πάρκου, ύστερα από την ολοκλήρωση του 

προϋπολογισμού κατασκευής (κόστος) του Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αναμόρφωση της μελέτης 

βιωσιμότητας μετά την οριστική μελέτη κόστους του Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας», σε βάρος 

των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 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, δήλωσε 
ότι συμφωνεί και ζήτησε να αποσταλεί στα μέλη, η υπό αναμόρφωση μελέτη βιωσιμότητας. 

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 «Αναμόρφωση μελέτης βιωσιμότητας μετά την 
οριστική μελέτη κόστους του Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας»,  επειδή κρίνεται αναγκαία η  
αναμόρφωση της μελέτης βιωσιμότητας του Πάρκου, μετά την ολοκλήρωση του προϋπολογισμού 
κατασκευής (κόστος), του Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/934/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 ανάθεσης 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 
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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. 12/827/13-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού 37.200,00 € με Φ.Π.Α. 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 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. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7684/24-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1365/25-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη ……: 
7.Την υπ’ αριθ. 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)».. 

Παίρνοντας δε υπόψη  

1. Την υπ’ αριθ. 12/827/13-05-2022 (ΑΔΑ:   6ΔΧΖ7Λ9- ΡΨ5)  απόφαση  της Ο.Ε.Π.Η.,  εγκρίθηκε η δαπάνη 

και η διάθεση πίστωσης, ποσού: 37.200,00€ (με το Φ.Π.Α.). 

2. Την με αριθ. πρωτ 77632/7509 από 23-05-2022 πρόσκληση αποστολής οικονομικής προσφοράς  

3. Την από 24-05-2022, υποβληθείσα οικονομική προσφορά της :  «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.». 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση της ανάθεσης υλοποίησης της κατωτέρω αναφερόμενης προμήθειας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την  αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες 

περιοχής Προδρομίου Θεσπρωτίας, στην: «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και 

δύναται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση του έργου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα  

(ΠΙΝΑΚΑΣ).. …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την ανάθεση της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση 
αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες περιοχής Προδρομίου Θεσπρωτίας 
(παροχή υπηρεσιών)» προϋπολογισμού δαπάνης 37.200,00 € με Φ.Π.Α., στον οικονομικό 
φορέα «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», (Α.Φ.Μ.: 094376469, Δ/νση: 23ης Φεβρουαρίου 22, Τ.Κ. 46100-
Ηγουμενίτσα) που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και δύναται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση 
των ως άνω υπηρεσιών, στο ποσό των 36.828,00 € με Φ.Π.Α. με την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης, βάσει της από 24-05-2022 έγγραφης προσφοράς του, σε απάντηση της με αριθμ. 
πρωτ. 77632/7509/23-05-2022 πρόσκλησης αποστολής οικονομοτεχνικής προσφοράς της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις 
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πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», 
σύμφωνα με την αριθμ. 12/827/13-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 12/827/13-
05-2022 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/935/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 του από 25-05-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-05-2022 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή κιβωτίου όμβριων, προστατευτικές εργασίες και ασφαλτόστρωση 
τμήματος οδού πρόσβασης προς Μπεστιά», προϋπολογισμού 1.186.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
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. 4/268/18-02-2022 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 «Κατασκευή κιβωτίου όμβριων, προστατευτικές εργασίες και ασφαλτόστρωση 
τμήματος οδού πρόσβασης προς Μπεστιά», προϋπολογισμού 1.186.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 2318/17-02-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 196306/19070/14-02-2022 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 030 Ηπείρου 
με Κ.Α. 2014ΕΠ03000005 και τίτλο «Κατασκευή επαρχιακής οδού Ζωτικό - Σιστρούνι έως γέφυρα 
Μπακόλα (λόγω κατολίσθησης - νέες χαράξεις)», 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 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. 7547/25-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1354/25-05-
2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση το από 
25-05-2022 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 05-05-2022 για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης 
αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας  «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ» με ποσοστό 
έκπτωσης 27,38% και συνολικό ποσό προσφοράς προ Φ.Π.Α. 694.592,93 €. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 25-05-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-05-2022 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. 188190 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή κιβωτίου όμβριων, προστατευτικές εργασίες και ασφαλτόστρωση τμήματος οδού 
πρόσβασης προς Μπεστιά», προϋπολογισμού 1.186.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ03000005 και τίτλο «Κατασκευή επαρχιακής οδού Ζωτικό 
- Σιστρούνι έως γέφυρα Μπακόλα (λόγω κατολίσθησης - νέες χαράξεις)», 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 27,38% και συνολικό ποσό προσφοράς  € 694.592,93 προ ΦΠΑ.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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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 188190 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: 

«Κατασκευή κιβωτίου όμβριων, προστατευτικές εργασίες και ασφαλτόστρωση τμήματος οδού 

πρόσβασης προς Μπεστιά» 

προϋπολογισμού 1.186.000,00€ (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. 4/268/18-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΖΔΒ7Λ9-Ω74) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό  Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22PROC010351486 2022-04-08. 

  Oι υπογράφοντες: 

1. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός μηχανικός στην ΔΤΕ ΠΕI/ΠΗ ως πρόεδρος. 

2. Ασπασία Γόγολου, Πολιτικός μηχανικός στην ΔΤΕ ΠΕI/ΠΗ ως μέλος. 

3. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός μηχανικός στην ΔΤΕ ΠΕI/ΠΗ ως μέλος. 

που αποτελούμε την Επιτροπή διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της 

επικεφαλίδας, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την αριθ. 4/268/18-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΖΔΒ7Λ9-Ω74) 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, την 05/05/2022 ημέρα Πέμπτη 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 28/04/2022, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 15:00 μμ  

(καταληκτική ημερομηνία). 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έχει «παραλάβει» τον φάκελο του διαγωνισμού από τον Χειριστή της 

Αναθέτουσας αρχής, 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. 

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. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ (2β) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Σειρά 

κατάταξης 

μειοδότη 

Επωνυμία εργοληπτικής επιχείρησης α/α 

προσφοράς 

Ποσό 

προσφοράς προ 

ΦΠΑ 

Έκπτωση % 

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ 

250768 694.592,93 € 27,38 

2 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

250990 907.846,95 € 5,08 

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. 
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Προκειμένου  να διαπιστωθεί η εγκυρότητα  των εγγυητικών επιστολών η Ε.Δ με μέριμνα του προέδρου 

της:  

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. 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω 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 εργοληπτικής επιχείρησης α/α 

προσφοράς 

Ποσό 

προσφοράς προ 

ΦΠΑ 

Έκπτωση % 

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΟΕ 

250768 694.592,93 € 27,38 

2 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

250990 907.846,95 € 5,08 

 
Η προσφορά με αα 250768 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 (άρθρο 32 του Νόμου 

4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09.03.2021)) και όπως προβλέπεται από την παρ. 1 και 2 του ως άνω άρθρου 

κλήθηκε ο οικονομικός φορέας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» με το υπ΄αριθ. 

67544/6510 /05-05-2022 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής, (το οποίο απεστάλη ηλεκτρονικά μέσω της 

καρτέλας επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ την 05/05/2022 13:21:57), 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 20/05/2022 08:45:34 καθώς και σε έντυπη μορφή 

δια μέσου του πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής (το με αριθμ. Πρωτ 77717/7547/20.5.2022) 

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 27,38%, συνολικό ποσό 

προσφοράς προ Φ.Π.Α 694.592,93 € και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη. 

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό.  

 
 

Ιωάννινα     25.05.2022    

 

 Η  Επιτροπή Διαγωνισμού  

                              Ο Πρόεδρος                                                                       Τα μέλη 

  

 

 

                           Κωνσταντίνος Γκεσούλης    Ασπασία Γόγολου 

 

 

                                Ιωάννης Αρκομάνης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/936/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια σκυροδέματος για την αποκατάσταση πεζοδρομίου κατά μήκος της 4ης επαρχιακής 
οδού». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ



-193- 
 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (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. 7382/24-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1360/25-05-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας  υπόψη….. 

7.Την υπ’ αριθ.  76314/5159 από  19-05-2022 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 ειδικών δράσεων  Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: 

«Προμήθεια σκυροδέματος για την αποκατάσταση . πεζοδρομίου  κατά μήκος της 4ης  Επαρχιακής  οδού». 

8.Την από 24-05-2022 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 σκυροδέματος   για την 

αποκατάσταση πεζοδρομίου κατά μήκος τη 4ης Επαρχιακής οδού, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφαλής 

κίνηση των πεζών προς την παραλίμνια περιοχή. Θα γίνει επίσης διευθέτηση της ροής των ομβρίων προς τους 

φυσικούς αποδέκτες.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Προμήθεια σκυροδέματος για την 

αποκατάσταση πεζοδρομίου  κατά μήκος της 4ης Επαρχιακής  οδού», 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 Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια σκυροδέματος για την αποκατάσταση 
πεζοδρομίου κατά μήκος της 4ης επαρχιακής οδού», βάσει της από 24-05-2022 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 σκυροδέματος για την αποκατάσταση πεζοδρομίου, κατά 
μήκος τη 4ης επαρχιακής οδού, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφαλής κίνηση των πεζών προς την 
παραλίμνια περιοχή, με διευθέτηση της ροής των ομβρίων προς τους φυσικούς αποδέκτες. 

➢ 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/937/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άρση καταπτώσεων, καθαρισμός πρανών και διευθέτηση όμβριων στο οδικό δίκτυο από Δ.Δ. 
Ανθοχωρίου μέχρι Περιστέρι (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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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. 7294/24-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1361/25-05-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας  υπόψη….. 

7.Την υπ’ αριθ.  7531/5085 από  18-05-2022 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: «Άρση καταπτώσεων, καθαρισμός πρανών και διευθέτηση όμβριων στο οδικό δίκτυο από Δ.Δ. 

Ανθοχωρίου μέχρι Περιστέρι (παροχή υπηρεσιών)».  

8.Την από  24-05-2022 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 βελτίωσης των πρανών κατά 

μήκος της οδού σύνδεσης των Δ.Δ. Ανθοχωρίου και Δ.Δ. Περιστερίου, αφού διαπιστώθηκε κατά την διάρκεια 

του χειμώνα ότι απαιτούνται επιπλέον εκσκαφές και διαμόρφωση των πρανών, προκειμένου να αποφευχθούν 

καταπτώσεις τα επόμενα χρόνια. Θα γίνει επίσης καθαρισμός τάφρων και διευθέτηση της ροής των υδάτων.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Άρση καταπτώσεων, καθαρισμός 

πρανών και διευθέτηση όμβριων στο οδικό δίκτυο από Δ.Δ. Ανθοχωρίου μέχρι Περιστέρι (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 «Άρση καταπτώσεων, καθαρισμός πρανών και 
διευθέτηση όμβριων στο οδικό δίκτυο από Δ.Δ. Ανθοχωρίου μέχρι Περιστέρι (παροχή υπηρεσιών)», βάσει 
της από 24-05-2022 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 βελτίωσης 
των πρανών, κατά μήκος της οδού σύνδεσης των Δ.Δ. Ανθοχωρίου και Περιστερίου αφού διαπιστώθηκε, 
κατά την διάρκεια του χειμώνα, ότι απαιτούνται επιπλέον εκσκαφές και διαμόρφωση των πρανών 
προκειμένου να αποφευχθούν καταπτώσεις τα επόμενα χρόνια, με καθαρισμό των τάφρων και 
διευθέτηση της ροής των υδάτων. 

➢ 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/938/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Διαμόρφωση προσβάσεων προς κτηνοτροφικές μονάδες και σύνδεση με το επαρχιακό οδικό 
δίκτυο στην περιοχή Μάζι Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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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. 7297/24-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1362/25-05-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας  υπόψη….. 

7.Την υπ’ αριθ.  75319/5086 από   18-05-2022 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: «Διαμόρφωση προσβάσεων προς κτηνοτροφικές μονάδες και σύνδεση με το επαρχιακό οδικό δίκτυο 

στην περιοχή Μάζι Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών)».  

8.Την από 24-05-2022 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 χωμάτινου 

δικτύου που χρησιμοποιούν κτηνοτρόφοι και παραγωγοί στην ευρύτερη περιοχή του Δ.Δ. Μαζίου, το οποίο 

σήμερα παρουσιάζει φθορές. Θα γίνει καθαρισμός, εξυγίανση των φθορών, καθώς και συμπλήρωση, 

διάστρωση και συμπύκνωση υλικού της περιοχής.  

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

κτηνοτροφικές μονάδες και σύνδεση με το επαρχιακό οδικό δίκτυο στην περιοχή Μάζι Κόνιτσας (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 «Διαμόρφωση προσβάσεων προς κτηνοτροφικές 
μονάδες και σύνδεση με το επαρχιακό οδικό δίκτυο στην περιοχή Μάζι Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών)», 
βάσει της από 24-05-2022 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 χωμάτινου δικτύου που χρησιμοποιείται από κτηνοτρόφους και παραγωγούς στην 
ευρύτερη περιοχή του Μάζι Κόνιτσας και παρουσιάζει φθορές, με καθαρισμό, εξυγίανση των φθορών, 
καθώς και συμπλήρωση, διάστρωση και συμπύκνωση υλικού 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     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 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/940/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 10ο 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
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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 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. 3528/25-05-2022 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1371/25-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την 
οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 12.154,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (15.070,96 € 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 15.070,96 € 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 

ΑΡΙΘ. ΜΗΧ-

ΟΧΗΜ. 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, 

ΥΛΙΚΑ Κ.Λ.Π 

ΑΡΙΘ. ΜΗΧ-

ΟΧΗΜ., 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, 

ΥΛΙΚΑ Κ.Λ.Π 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ &  

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΣΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 24% 

1 ΜΕ 121959 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΒΑΛΒΙΔΑ 

ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ 
260,00 € 322,40 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ:  ΕΞΑΓΩΓΗ - ΑΛΛΑΓΗ - 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 

ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ 

200,00 € 248,00 € 

2 ΜΕ 123702 
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 1/2  

R2 (4Μ) (TEM 2), ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 1/2 

R2 (1M) (TEM 2) 

170,00 € 210,80 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ:  ΕΞΑΓΩΓΗ - ΑΛΛΑΓΗ - 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ 
180,00 € 223,20 € 

3 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ40mm 400 μμ 828,00 € 1.026,72 € 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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4 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

ΚΑΛΩΔΙΑ 6Χ4, ΚΑΛΩΔΙΑ 4Χ3, 

ΚΑΛΩΔΙΑ 2,50Χ 3, ΠΡΟΒΟΛΕIΣ LED 

50 WATT, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ, 

ΛΑΜΠΕΣ LED, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ  

1.026,00 € 1.272,24 € 

5 ΚΗΙ 5036 ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑ:  ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 

ΚΑΡΟΤΣΑΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΤΩΝ 5 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ- 

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΤΡΑΒΕΡΣΕΣ ΑΠΟ 

ΚΟΙΛΟΔΟΚΟ 70Χ70 ΧΙΛΙΟΣΤΑ 

5.120,00 € 6.348,80 € 

6 ΜΕ 121958 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ:  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

(ΤΕΜ 2) 
220,00 € 272,80 € 

7 ΚΗΙ 7353 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (9 

ΘΕΣΕΩΝ) 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ : ΣΕΤ ΕΛΑΤΗΡΙΑ 

ΜΗΧΑΝΗΣ, 

 ΣΕΤ ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΜΠΙΕΛΑΣ, ΣΕΤ 

ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ, ΣΕΤ 

ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΗΧΑΝΗΣ, 

 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ 

16ΤΕΜ.,ΛΑΔΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ 4 ΛΤ, 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ, 

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ, ΦΙΛΤΡΟ 

ΒΕΝΖΙΝΗΣ,  ΜΠΟΥΖΙ ( 4 ΤΕΜ),  

ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ  ΣΑΣΜΑΝ 3ΛΤ , 

ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 2ΛΤ,  

ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ,  ΡΟΥΛΕΜΑΝ 

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΤΡΟΧΟΥ (2 ΤΕΜ),  

ΣΕΤ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ (2 ΤΕΜ) 

  

1.270,00 € 1.574,80 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ:  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΣ & 

ΓΕΝΙΚΟ SERVICE 
1.180,00 € 1.463,20 € 

8 ΜΕ 121952 
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, 

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ, ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ, 

ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, 

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 

1.700,00 € 2.108,00 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 12.154,00 € 15.070,96 € 

.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/941/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 11ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας σε πολιτιστική 

εκδήλωση στο Γραικοχώρι. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την 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 της Δ/νσης Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9262/25-05-2022 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 1368/25-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης σε βάρος του Φορέα 072 και 
ΚΑΕ 0844 του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για την συμμετοχή της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας στην συνδιοργάνωση, με τον Φιλοπρόοδο Σύλλογο Γραικοχωρίου, εορταστικών 
εκδηλώσεων εν όψει του Αγίου Πνεύματος  που θα διεξαχθούν στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας στις 12 
Ιουνίου 2022. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην συνδιοργάνωση, με τον 
Φιλοπρόοδο Σύλλογο Γραικοχωρίου, εορταστικών εκδηλώσεων εν όψει του Αγίου Πνεύματος  που θα 
διεξαχθούν στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας στις 12 Ιουνίου 2022, συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την 
αριθμ. 5/18/24-05-2022 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου, περί 
έγκρισης ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραμμα πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας 2022, 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 1.000,00 € με ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε 
βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0844 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
οικ. έτους 2022, για την προμήθεια αφισών, banner και ενημερωτικού υλικού, σύμφωνα με τη σχετική, 
αριθμ. πρωτ. 9262/25-05-2022 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής: 

«…. 1. Συνδιοργάνωση της ΠΕ-Θεσπρωτίας με τον Φιλοπρόοδο Σύλλογο Γραικοχωρίου εορταστικών εκδηλώσεων 

εν όψει του Αγίου Πνεύματος  που θα διεξαχθούν στο Γραικοχώρι   Ηγουμενίτσας  στις 12 Ιουνίου  2022. 

Με τη συμμετοχή της στην εκδήλωση αυτή η  Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας: 

• Στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες πολιτιστικού περιεχομένου των μη κερδοσκοπικών συλλόγων της περιοχής. 

• Ενισχύει  το γενικότερο πολιτιστικό έργο των συλλόγων.   

• Συμβάλλει στην τουριστική προβολή της Ηπείρου και της Θεσπρωτίας.  

Η Παραπάνω εκδήλωση   εγκρίθηκε με την αριθμ.: 5/18/24-5-2022 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων 

Περιφέρειας Ηπείρου, περί έγκρισης ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραμμα πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων 

της Π.Ε. Θεσπρωτίας 2022.   

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Φορέα 072 και ΚΑΕ 0844 του προϋπολογισμού της Περιφερειακής 

Ενότητας Θεσπρωτίας. 

Παρακαλούμε για την έγκριση της παρακάτω δαπάνης: (Πίνακας).….». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/942/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 12ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την διαμόρφωση 
στρατηγικής ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην περιοχή «ΛΑΚΚΑΣ» Πρέβεζας). 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
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. 5/12/11-
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. 3052/25-05-2022 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1357/25-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η 
Υπηρεσία, αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…. Έχοντας υπόψη: ….  

7. Το υπ’ άρίθμ.71176/119/11-05-22 Αίτημα του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, με το οποίο 

αιτείται, την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των τοπικών φορέων για την διαμόρφωση στρατηγικής 

ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην περιοχή «ΛΑΚΚΑΣ» Πρέβεζας. Η συγκεκριμένη υπηρεσία 

κρίνεται απαραίτητη προκειμένου οι τοπικοί φορείς να υποστηριχθούν για να διαμορφώσουν τη 

στρατηγική ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης για την ανάπτυξη της εν λόγω περιοχής, ώστε να μπορούν 

να διεκδικήσουν την χρηματοδότηση της από πόρους του ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2021/2027 και των λοιπών 

συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της νέας Προγραμματικής περιόδου. 

8. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας,  οικ.  έτους 2022. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1. Την έγκριση πραγματοποίησης των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν 

λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

2. Την έγκριση διάθεσης των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., όπως εμφανίζονται στον 

κατωτέρω πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 

οικ. έτους 2022… (ΠΙΝΑΚΑΣ)  

3. 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 της κάτωθι δαπάνης, η οποία εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης του ΕΦ 
072 και ανά ΚΑΕ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας οικ. έτους 2022, καθώς και 
την υλοποίηση της αναφερόμενης υπηρεσίας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ως εξής:  

Α/

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

Ε.Φ. 072  

/ ΚΑΕ 

1 

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των τοπικών φορέων για την διαμόρφωση 

στρατηγικής ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην περιοχή 

«ΛΑΚΚΑΣ» Πρέβεζας 

14.880,00 €     0899.01 

.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/943/26-05-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 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. 78834/1338/24-05-2022 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 13ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη 
διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «Διεθνές Πρωτάθλημα Τένις - World Tour J4 
Preveza 2022».  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 

http://www.php.gov.gr/
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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 της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
1034/25-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1359/25-05-2022 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπανών και 
διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση της αθλητικής 
εκδήλωσης «Διεθνές Πρωτάθλημα Τένις - World Tour J4 Preveza 2022». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Για την κάλυψη των δαπανών συνδιοργάνωσης, από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, με 
τον Δήμο Πρέβεζας και την Γυμναστική Ένωση Πρέβεζας, της αθλητικής εκδήλωσης «Διεθνές 
Πρωτάθλημα Τένις - World Tour J4 Preveza 2022», που θα πραγματοποιηθεί από 18 έως και 
26 Ιουνίου 2022, στις εγκαταστάσεις αντισφαίρισης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πρέβεζας, 
συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/24/05-2022 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών 
Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα «Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραμμα 
πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων της Π.Ε. Πρέβεζας», 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 4.000,00 € και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των 
αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 & ΚΑΕ 0844.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας 
οικ. έτους 2022, για την κάλυψη των κατωτέρω δαπανών και την ανάθεση των υπηρεσιών και 
προμηθειών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ήτοι: 

• Μπαλάκια τένις                                1.800,00 € 

• Διανυκτέρευση  διαιτητών                  800,00 € 

• Διαφημιστικό υλικό                             600,00 € 

• Ηχητική κάλυψη των αγώνων            800,00 € 

όπως αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική, αριθμ. πρωτ. 1034/25-05-2022 εισήγηση της Δ/νσης 
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Πρέβεζας, ως εξής: 

«…Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186, παρ. Η, του Ν. 3852/2010 (Α. 87) στις αρμοδιότητες των Περιφερειών 

που αφορούν στον τομέα Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: α) η συμμετοχή σε 

προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων (περ. 11), β) η υλοποίηση 

πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας (περ. 13), γ) η κοινή οργάνωση με τοπικούς 

φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή 

της στους νέους (περ. 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 (περ. 19).   

Η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σύμφωνα με την αρ. 5/24-5-2022 (ΑΔΑ:9ΨΤ07Λ9-

Λ7Γ)  απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα «Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων 
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στο πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. Πρέβεζας» συμμετέχει στη Αθλητική εκδήλωση: ΔΙΕΘΝΕΣ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΕΝΙΣ  World Tour J4 Preveza 2022. 

Στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας στις εγκαταστάσεις αντισφαίρισης από 18 έως και 26 Ιουνίου 2022 θα 

πραγματοποιηθεί όπως κάθε χρόνο το ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΕΝΙΣ I.T.P (International Tennis Federation) 

κατηγορίας 18 ετών αγόρια - κορίτσια.  

Το τουρνουά τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (ITF) και της Ελληνικής Φίλαθλης 

Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (ΕΦΟΑ) που αποτελούν και τις αναθέτουσες αρχές.   

Η Π.Ε. Πρέβεζας, ο Δήμος Πρέβεζας και η Γυμναστική Ένωση Πρέβεζας αναλαμβάνουν την οικονομική οργάνωση 

και διαχείριση της εκδήλωσης. Στην περσινή διοργάνωση υπήρξαν 590 δηλώσεις συμμετοχής από τις οποίες 

προκρίθηκαν 180 αθλητές από 60 χώρες των πέντε ηπείρων . Οι αθλητές αυτοί συνοδεύονταν από τους προπονητές 

και/ή τους γονείς τους.  Πολύ μεγάλη αναμένεται να είναι και φέτος η συμμετοχή.  Η είσοδος είναι ελεύθερη για το 

κοινό και η συμμετοχή του κόσμου αναμένεται να είναι μεγάλη γιατί το τένις είναι αγαπητό στην πόλη μας. 

Τα οφέλη της συγκεκριμένης διοργάνωσης εντοπίζονται τόσο στον οικονομικό όσο και στον κοινωνικό τομέα. Στα 

πλαίσια της διοργάνωσης αναμένεται να επισκεφτούν την περιοχή αθλητές, προπονητές, αθλητικοί παράγοντες και 

συνοδοί γεγονός που έχει ιδιαίτερη σημασία για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.  

Τα άτομα αυτά διαμένουν στα ξενοδοχεία της πόλης, επισκέπτονται τα κέντρα εστίασης και τα καταστήματα για τη 

σίτιση και τα ψώνια τους. Επιπρόσθετα όλοι αυτοί λειτουργούν ως πρεσβευτές όταν επιστρέφουν στα μέρη τους 

διαφημίζοντας την περιοχή μας και τις ομορφιές της. Υπάρχουν και κοινωνικοί παράμετροι καθώς η διοργάνωση 

αυτή προβάλλει ιδεώδη και αξίες για ευγενή άμιλλα, γόνιμο και δημιουργικό ανταγωνισμό, ευρωστία σώματος και 

πνεύματος. Το συγκεκριμένο άθλημα καλλιεργεί στους νέους αξίες όπως η αυτοπειθαρχία, η αυτοεκτίμηση, ο 

αυτοσεβασμός, η συναδελφικότητα.  

Η αθλητική αυτή διοργάνωση αποτελεί υπερτοπική εκδήλωση ενταγμένη σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο και 

εκδήλωση ευρείας απήχησης και σημασίας αφού στρέφει τα φώτα της δημοσιότητας στην Πρέβεζα και γενικότερα 

στην Ήπειρο.  Καλύπτεται εκτενώς από τον Τύπο γεγονός που συντελεί  στην προβολή και προώθηση της περιοχής 

μας. 

Συνδιοργάνωση : Γυμναστική Ένωση Πρέβεζας, Π.Ε. Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκδήλωσης θα είναι περίπου 13.600,00 ευρώ.  

Ο Δήμος Πρέβεζας θα συμμετέχει με το ποσό των 3.500,00 ευρώ. 

Η  Π.Ε Πρέβεζας συμμετέχει με το ποσό των 4.000,00 ευρώ. 

Οι υπόλοιπες δαπάνες θα καλυφθούν από την Γυμναστική Ένωση Πρέβεζας. 

Θα διατεθούν ως εξής: 

• Μπαλάκια τένις                                1.800,00 ευρώ 

• Διανυκτέρευση  διαιτητών                 800,00 ευρώ 

• Διαφημιστικό υλικό                            600,00 ευρώ 

• Ηχητική κάλυψη των αγώνων            800,00 ευρώ 

Ως προς τη νομική μορφή στον Ν. 3852/2010  «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) στο ΜΕΡΟΣ 

Γ προσδιορίζεται ότι οι Περιφέρειες αποτελούν τον Β’ Βαθμό Αυτοδιοίκησης και στο άρθρο 260 «Κεντρικοί 

Αυτοτελείς Πόροι Περιφερειών» ορίζεται η χρηματοδότηση. Στον ίδιο νόμο προσδιορίζεται ότι «Οι δήμοι είναι 

αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αποτελούν τον πρώτο βαθμό τοπικής 

αυτοδιοίκησης.» Στο άρθρο 259 «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Δήμων» ορίζεται η χρηματοδότηση.  

Οι δαπάνες θα διατεθούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Π.Ε. 

Πρέβεζας οικονομικό έτος 2022 ΕΦ 072, ΚΑΕ 0844.01. Είναι δε στα πλαίσια του προσήκοντος μέτρου χωρίς να 

υπερβαίνουν τα εύλογα όρια και τηρώντας την αρχή της οικονομικότητας.  

Παρακαλούμε για την έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την ανωτέρω εκδήλωση …». 

.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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