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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 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 18/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), αν. μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, μέλος 
6. Βαρέλης Δημήτριος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, μέλος 
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9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), μέλος 
10. Δημητρίου Δημήτριος, μέλος 

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. 
101746/1759/29-06-2022 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. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 07-04-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση 
Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ. 

2. Κατακύρωση του αποτελέσματος 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. 

3. Έγκριση του από 20-06-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αντιστήριξη πρανών ποταμού Καλαμά μετά από 
πλημμύρες», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων 
της διαπραγμάτευσης. 

4. Έγκριση του από 22-06-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του 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 κατακύρωση των αποτελεσμάτων της 
διαπραγμάτευσης. 

5. Έγκριση του από 29-06-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € 
με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

6. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου «Επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίων 
Ιαματικών λουτρών Αμαράντου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 1.300.000,00 €  με ΦΠΑ, του 
έργου «Thematic Routes and Networks -TheRout_Net» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020» και συγκρότηση της 
Επιτροπής Διενέργειας. 

7. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου «Επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίων 
Ιαματικών λουτρών Καβασίλων Κόνιτσας», προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ, του 
έργου «Thematic Routes and Networks -TheRout_Net» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020» και συγκρότηση της 
Επιτροπής Διενέργειας. 

8. Έγκριση προθεσμίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών της φάσης Β΄ Φάση - Στάδιο ΙΙ: 
Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών του Έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
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«Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας 
Ηπείρου».   

9. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.». 

10. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού) και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες Έργου Οδός Σταύρου Νιάρχου», αναδόχου 
«ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.». 

11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή υπογείου συστήματος περιμετρικής αποστράγγισης στο 
καθολικό της Ι.Μ. Γενεσίου της Θεοτόκου Σιστρουνίου», αναδόχου Ελένης Τασιούλα, μέχρι 
την 16-11-2022. 

12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Γέφυρας Καλογήρου – 
Πρέβεζας (θέση Λιμποχωβίτη Ζέφυρος)», αναδόχου Γεωργίου Μυριούνη ΕΔΕ, μέχρι την 
30-10-2022. 

13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 
ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-12-2022. 

14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμού Καμπής Δ.Ε. 
Ξηροβουνίου», αναδόχου εταιρείας «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 31-12-2022. 

15. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου και της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων – Ηπείρου 
και Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια κλιματιστικών νωπού αέρα 
για διαδρόμους θαλάμων COVID και ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 
Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 32.000,00 € με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός του κάμπου Λίθινου και Σακελλαρικού παραπλεύρως των 
τσιμενταυλάκων από χόρτα και βάτα (παροχή υπηρεσιών)». 

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση στα πέτρινα παγκάκια στον παραλίμνιο πεζόδρομο στην περιοχή 
Ανατολής (παροχή υπηρεσιών)». 

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κοπή μεγάλων δέντρων επί της Λεωφόρου Νιάρχου, εντός της Γεωργικής Σχολής 
στον Κατσικά και στο Σταυροχώρι Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)». 

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κοπή χόρτων και κλάδεμα θάμνων σε αγροτικούς δρόμους της κοινότητας Ζίτσας 
(παροχή υπηρεσιών)». 

20. Έγκριση του από 24-06-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή ζώνης στράγγισης και ανακούφισης για την αποφυγή κατολίσθησης 
επί της 3ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού 186.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

21. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση χώρου πρόσβασης Μοναστηρίου Αγίου Δημητρίου Κρύας», 
αναδόχου «MA.I.CON. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», μέχρι την 24-05-2023. 

22. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς αρχαιολογικό χώρο Καστρίτσας (Α’ Φάση)», 
αναδόχου «Παναγιώτης Χ. Ντούλιας Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 02-01-2023. 
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23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Συλλογή και δίκτυο μεταφοράς νερού για κτηνοτροφική χρήση στην ευρύτερη 
περιοχή της Χρυσοβίτσας (παροχή υπηρεσιών)». 

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άρση καταπτώσεων, καθαρισμός τάφρων και διευθέτηση όμβριων από 
Συρράκο προς Περιστέρι (παροχή υπηρεσιών)». 

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων και εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών συστημάτων για τις ανάγκες των μετακινούμενων κτηνοτρόφων της 
Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: «Προμήθεια υλικών για την κατασκευή στεγάστρων στο 
Βουλγαρέλι)». 

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης ομβροδεξαμενής και βελτίωση κτηνοτροφικών 
υποδομών στην Καλουτά (παροχή υπηρεσιών)». 

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή Τελών χρήσης Μηχανημάτων 
Έργου έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Ιωαννίνων στη διοργάνωση, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κατσικάς, του «12ου Διεθνούς 
Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών», που θα πραγματοποιηθεί στις 8-9 Ιουλίου 2022. 

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Ιωαννίνων στη διοργάνωση, με τη Λέσχη Μοτοσυκλετιστών Ιωαννίνων, της εκδήλωσης με 
τίτλο «Αντάμωμα Φίλων Μοτοσυκλέτας», που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 8-10 
Ιουλίου 2022. 

30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Ιωαννίνων στη διοργάνωση του φεστιβάλ - εργαστηρίων κινηματογράφου Zagoriwood, που 
θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 8-24 Ιουλίου 2022. 

31. Έγκριση ανάθεσης για την «Παροχή υπηρεσιών καταχώρησης στο ΠΣΣΕΗΣ των στοιχείων 
των εγκεκριμένων επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των 
προσκλήσεων 82/2019, 105/2020 του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020». 

32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια εξαρτημάτων αναβάθμισης Η/Υ 
για τις ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

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

34. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 97280/863/21-06-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
με θέμα: «Άσκηση ενδίκου μέσου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων κατά της 
υπ’ αριθμ. 887/2022 απόφασης της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Μονομελούς 
Κλιμακίου)». 

35. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 99718/872/24-06-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
με θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επίδοση δικογράφου (Αίτηση 
Ακύρωσης)». 

36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δημοσίευση της ανακοίνωσης, για την 
πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, ενός (1) ατόμου στο πλαίσιο υλοποίησης του 
έργου «AETHER - Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental 
Resources» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A 
«Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020». 

37. Έγκριση διενέργειας, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, συγκρότηση επιτροπής 
διενέργειας και έγκριση δαπάνης δημοσίευσης του ανοικτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού, για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, προϋπολογισμού € 1.252.000,00 με 
ΦΠΑ, για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια Λοιπού Εξειδικευμένου Εξοπλισμού 
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στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου COOFHEA 2», του Προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα-
Ιταλία 2014-2020.  

38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης καθιζήσεων τμημάτων του επαρχιακού οδικού 
δικτύου στα όρια του Δ.Δ. Συρράκου (παροχή υπηρεσιών)». 

39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης καθιζήσεων τμημάτων του επαρχιακού οδικού 
δικτύου στα όρια του Δ.Δ. Χρυσοβίτσας (παροχή υπηρεσιών)». 

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης κοίτης και στήριξη βάθρων ποταμού στα όρια της 
Βρυσέλλας (παροχή υπηρεσιών)». 

41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση κατολίσθησης και στήριξη πρανών Μετσοβίτικου ποταμού 
(παροχή υπηρεσιών)». 

42. Έγκριση του από 17-06-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-06-2022 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – προστασία πρανών στη θέση Ξηρόκαμπος της ε.ο.12», 
προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ. 

43. Έγκριση του από 17-06-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-06-2022 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Ανακατασκευή – βελτίωση τεχνικών σε αρδευτικούς τάφρους (Ακροποταμιά, 
Γραμμενίτσα)», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ. 

44. 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 «Συνδρομή στον καθαρισμό 
τάφρων και διωρύγων Π.Ε. Άρτας για το έτος 2022», προϋπολογισμού € 100.000,00 με 
ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

45. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 91030/4012/Φ.300.09 ΜΙΜΟ/10-06-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την 
αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, 
χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν 
σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός 
τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για 
αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας». 

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

47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Επέκταση τεχνικού και βελτίωση ορατότητας περιοχής Διχομοιρίου Άρτας προς 
αποφυγή ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)». 

48. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την επίδοση, μέσω 
δικαστικού επιμελητή, πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής καθώς και επιβολής προστίμου 
της Επιτροπής Ελέγχου & Νομιμότητας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής 
Μακεδονίας. 

49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στη 
διοργάνωση, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Σελεύκειας, αθλητικών και πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, ενόψει της επετείου των 100 χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή. 

50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στη 
διοργάνωση, με τον Πολιτιστικό  Σύλλογο Κέντρου Νεότητος Φιλιατών, παιδικής θεατρικής 
παράστασης. 

51. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την μεταφορά ποσού 
σε Εταίρους του Έργου “PRO-ENERGY - Promoting Energy Efficiency in Public Buildings 
of the Balkan Mediterranean Territory”, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής 
Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020. 
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52. Έγκριση τροποποίησης ως προς το χρονοδιάγραμμα δράσεων και παραδοτέων, της 
σύμβασης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το έργο με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής 
Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “PRO-ENERGY - 
Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory”», 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-
Mediterranean 2014-2020. 

53. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/24-06-2022 της Επιτροπής Διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τον 
έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail 
στους ελαιώνες (Τμήμα Α) και τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό των 
προστατευόμενων ελαιόδεντρων (Τμήμα Β) στο πλαίσιο του προγράμματος συλλογικής 
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2022 σε Δημοτικά και Τοπικά Διαμερίσματα 
εντός χωρικής αρμοδιότητας της ΠΕ Θεσπρωτίας», συνολικού προϋπολογισμού € 
105.866,40 με ΦΠΑ. 

54. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022, για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του έργου «PRO-ENERGY» 
που βρίσκεται σε εξέλιξη στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg 
2014-2020. 

55. Απόφαση για την άσκηση ενδίκου μέσου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Ιωαννίνων, κατά της σιωπηρής απόρριψης της υπ’ αριθμ. 1463/21-01-2022 ΔΟΥ 
Ιωαννίνων, ενδικοφανούς προσφυγής της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. Α42/2022 απόφασης 
του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας. 

57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. Α110/2022 απόφασης 
του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας. 

58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός φράγματος Ράγιου από κορμούς ξερών πλατάνων λόγω μεγάλων 
πλημμυρών (παροχή υπηρεσιών)». 

59. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κοπή χόρτων και κλάδεμα θάμνων τα οποία εμποδίζουν την ορατότητα στον 
κάμπο Κεστρίνης (παροχή υπηρεσιών)». 

60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός ρέματος στην περιοχή Βέλιανης (Χρυσαυγή) από φερτά υλικά από 
τις βροχοπτώσεις του χειμώνα (παροχή υπηρεσιών)». 

61. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου 
της Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση προσχώσεων, καθαρισμός κοίτης ρεμάτων-τάφρων και 
συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη. 

62. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

63. Έγκριση ανάθεσης του από εδάφους ψεκασμού ελαιοδέντρων στα πλαίσια του 
προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2022, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, στους προσωρινούς μειοδότες του με Α/Α Συστήματος: 
160078 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 98 του Ν. 
4941/2022. 

64. Έγκριση του Πρακτικού 3/23-06-2022 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την 
ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του 
προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2022, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, προϋπολογισμού 148.924,96 € με ΦΠΑ και κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 
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65. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός τάφρου από τη θέση Τσαγγάρι (Βάλτος Καναλλακίου - Χόχλα) 2,5 
χιλιομέτρων περίπου (παροχή υπηρεσιών)». 

66. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση με ογκόλιθους τμήματος του ποταμού Λούρου στην περιοχή 
Μπαλαμπάνη-Καλαμαρά μετά τις πλημμύρες του χειμώνα (παροχή υπηρεσιών)». 

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

68. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της ημέρας Μνήμης της 
Γυναίκας της Πίνδου, των ηρώων Αξιωματικών Κων/νου Δαβάκη και Αλ. Διάκου και όλων 
των ηρώων του 1940, στην Περιφέρεια Ηπείρου. 

69. Έγκριση διοργάνωσης τεχνικής συνάντησης εργασίας για τα έργα «WASTE RREACT, 
SAVE WATER, TACTICAL TOURISM, G.A.T.E., PROSFORA, G.A.M.E.S» και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

70. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αγορά αναμνηστικών ενθυμημάτων στο 
πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης στα Ιωάννινα, του Οικουμενικού Πατριάρχη και του 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος. 

71. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην 
διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης: Γιορτή πίτας, με τον Πολιτιστικό Χορευτικό 
Σύλλογο Ζωοδόχου, στις 8 Ιουλίου 2022. 

72. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην 
διεξαγωγή Επιστημονικού Συνεδρίου στο Συρράκο, σχετικά με την συμπλήρωση 200 
χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, στις 30 και 31 Ιουλίου 2022. 

73. Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Δίκορφο – Άγιος Ιωάννης – σημείο πυρασφάλειας 
περιοχής», αναδόχου «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.». 

74. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης Σπουδαστών Δημοσίου ΙΕΚ, σε Υπηρεσίες 
της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2022. 

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. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης της οδού Αγία Κυριακή – 
Πετούσι Παρδαλίτσα», αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», μέχρι την 30-
12-2022. 

2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Γεωφυσική - γεωτεχνική έρευνα στην περιοχή του κόμβου της Ε.Ο Ιωαννίνων – 
Άρτας και Εγνατίας (παροχή υπηρεσιών)», μέχρι την 29-07-2022. 

3. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη της μελέτης: 
«Βελτίωση των κόμβων στις συμβολές των κάθετων οδών 5-6Ν-7Ν στο τεχνικό  (κάτω 
διάβαση) Γ16 της Εγνατίας οδού και στην συμβολή της εξόδου προς Κατσικά», 
προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Ιωαννίνων στην αγορά 160 αντιτύπων βιβλίου της Φιλαρμονικής Πρέβεζας  «Ο ΟΡΦΕΑΣ». 

5. 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 «Καθαρισμός – άρση 
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προσχώσεων υδατορεμάτων ΠΕ Άρτας για το έτος 2022», προϋπολογισμού € 200.000,00 
με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

6. Απόφαση για την άσκηση ενδίκου μέσου (έφεση), ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Ιωαννίνων, κατά της υπ’ αριθμ. 97/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Ιωαννίνων. 

7. Έγκριση των όρων αναμίσθωσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου - λιμνοθάλασσας Λογαρού 
της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

8. Έγκριση αναμίσθωσης του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό - Ροδιά της Π.Ε. Άρτας. 

9. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα βελτίωσης 
αντλιοστασίων Α/Σ 1 (Γλυκής) και Α/Σ Α4 (Κυψέλης)», προϋπολογισμού € 1.164.360,00 με 
ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου 
του ΤΟΕΒ Αχέροντα», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022103475 του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» και 
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

10. Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης ενός (1) λυοφιλοποιητή για την 
κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Ηπείρου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “BEST - 
Addressing joint Agro - and Aqua – Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural 
Development” του Προγράμματος “Interreg VA Greece-Italy 2014-2020”. 

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός στην περιοχή Κορωνησίας (παροχή υπηρεσιών)». 

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός και διευθέτηση όμβριων – βελτίωση ορατότητας περιοχής 
Καναλίου Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)». 

13. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού € 550.000,00 με ΦΠΑ, για την υλοποίηση του έργου 
«Άμεση αποκατάσταση βατότητας συνδετήριας οδού Ανήλιου – Χιονοδρομικού κέντρου», 
σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του 
ΠΔΕ. 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε 
ενημέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της από 20-06-2022 συνεδρίασης.  

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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: 9Π497Λ9-7ΔΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1116/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, 
και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 
101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 07-04-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. 
Ιωαννίνων - Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
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και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

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

5. Την αριθμ. 5/363/02-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κόνιτσας», 
προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 
2941/01-03-2022  εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με 
την αριθμ. με την αριθμ. 27442/2640/01-03-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 02.01.071.9771.01.078.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, σύμφωνα με την με α/α 658 και αρ. πρωτ. 
24002/1529/18-02-2022 (ΑΔΑ: 9Ω6Ψ7Λ9-ΓΞ2) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 655 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Οικονομικού 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 και Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού 
του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.  

7. Την αριθμ. 11/694/03-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
από 21-04-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 07-04-2022 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. 187567 για την κατασκευή του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 
100.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 02.01.071.9771.01.078.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, σύμφωνα με το 
οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
Α.Τ.Ε.», με ποσό προσφοράς 50.695,06 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,14%.   

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8798/20-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1676/21-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα το από 17-06-2022 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου του 
θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, εισηγείται την 
ανάθεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με ποσό 
προσφοράς 50.695,06 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,14%. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 17-06-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 07-04-2022 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. 187567 για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με 
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 02.01.071.9771.01.078.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, 

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 
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οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι 
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας 
διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της 
σύμβασης του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με ποσό 
προσφοράς 50.695,06 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,14%.   

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

− Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 187567, που διενεργήθηκε στις 07-04-2022, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κόνιτσας», 
προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 
02.01.071.9771.01.078.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. 
έτους 2022,  

στον οριστικό ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με ποσό 
προσφοράς 50.695,06 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,14% σύμφωνα με το από 21-
04-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 11/694/03-05-2022 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 17-06-2022 Πρακτικού της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των 
δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

− Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση 
«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στο ποσό των 50.695,06 € χωρίς Φ.Π.Α. και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του ΕΦ/ΚΑΕ 02.01.071.9771.01.078.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, σύμφωνα με την με α/α 658 και αρ. πρωτ. 24002/1529/18-02-2022 (ΑΔΑ: 
9Ω6Ψ7Λ9-ΓΞ2) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 655 στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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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2ο  ΠΡΑΚΤΙΚO 

          Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού ανάδοχου  του έργου:  

«Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κόνιτσας», με συνολικό προϋπολογισμό 100.000,00 € (με 
Φ.Π.Α.) και 80.645,16 € (χωρίς ΦΠΑ) 

   

   Στα Ιωάννινα, στις 17 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι 

υπογράφοντες: 

1. Βλάσης Παπαδημητρίου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., Πρόεδρος  

2. Νικόλαος Κολιός, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στην Δ.Τ.Ε./Π.Η., μέλος 

3. Βιολέττα Τζανίδη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στην Δ.Τ.Ε./Π.Η., μέλος 

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

αρ.5/363/02-03-2022 (ΑΔΑ:66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική 

αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων, που υποβλήθηκαν 

για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 33760/3240/11-

03-2022 (ΑΔΑΜ:22PROC0101875562022-03-11,ΑΔΑ:ΩΜΕΑ7Λ9-Σ66) προκήρυξη της με αριθμό 

(ΑΔΑΜ: 22PROC010187648 2022-03-11) διακήρυξης. 

 

Έχοντας υπ’ όψη:  

1. Την με αριθ. 11/694/03-05-2022 (Α.Δ.Α.: ΩΧΩΣ7Λ9-ΝΚ6) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Π. Ηπείρου με την οποία εγκρίνεται το από 21-04-2022 1ο  Πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού  και αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας 

με την επωνυμία «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με ποσό προσφοράς 50.695,06 €  

(χωρίς Φ.Π.Α) και ποσοστό μέσης έκπτωσης τριάντα επτά και δεκατέσσερα τοις εκατό 

(37,14%). 

2. Το με αριθμ. 77723/7551 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π .Ηπείρου  με το οποίο 

κλήθηκε την 20-05-2022 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  Π. ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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ΕΣΗΔΗΣ (Διαγωνισμός α/α 187567) ο προσωρινός μειοδότης  να υποβάλει εντός 

προθεσμίας 10 ημερών τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά, ο προσωρινός ανάδοχος, υπέβαλε ηλεκτρονικά την 27-05-2022 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και σε φάκελο στην 

Υπηρεσία την 08-06-2022 (αρ. πρωτ. 89558/8798) που παραδόθηκε στον πρόεδρο της Ε.Δ την 

16-06-2022. 

 

     Η Επιτροπή βρισκόμενη σε απαρτία αποσφραγίζει τον φάκελο δικαιολογητικών που 

υποβλήθηκε ως ανωτέρω και ύστερα από  τον έλεγχο τους, διαπιστώνει ότι: 

• Τα δικαιολογητικά υποβλήθηκαν εμπροθέσμως και νομοτύπως από τον προσωρινό 

ανάδοχο  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.  

• Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη, σύμφωνα με τους όρους της 

διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

• Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

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

Κατόπιν των ανωτέρω και σε εφαρμογή του άρθρου 4.2δ της οικείας διακήρυξης, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού  ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Βελτίωση Ε.Ο. 

Ιωαννίνων - Κόνιτσας», με συνολικό προϋπολογισμό 100.000,00 € (με Φ.Π.Α.) και 

80.645,16 € (χωρίς ΦΠΑ), στον προσωρινό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 

Α.Τ.Ε.», με ποσό προσφοράς 50.695,06 €  (χωρίς Φ.Π.Α) και ποσοστό μέσης έκπτωσης τριάντα 

επτά και δεκατέσσερα τοις εκατό (37,14%) . 

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

κατωτέρω.  

Ιωάννινα, 17 Ιουνίου  2022 

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο πρόεδρος 

 
Τα μέλη 

 
 

Βλάσης Παπαδημητρίου 

 
 

  Νικόλαος Κολιός 
  
 
 

            Βιολέττα Τζανίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1117/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Κατακύρωση του αποτελέσματος 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.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 

http://www.php.gov.gr/
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ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 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 αριθμ. 14/858/26-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
Πρακτικό 2/19-05-2022 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-04-2022 ανοιχτής διαδικασίας για 
την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο,  

Α. απορρίφθηκε 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. αναδείχθηκε 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%. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9359/22-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1697/23-06-
2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 22-
06-2022 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από 
έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, εισηγείται την ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα 
«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. 
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Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό 3ο/22-06-2022 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», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία 
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα 
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων 
στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό 
φορέα «ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με ποσό προσφοράς 32.350,62 € (με αναθεώρηση), 
χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 16,43%. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

− Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 186679, που διενεργήθηκε στις 01-04-2022, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης 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», στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό 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%, 
σύμφωνα με το Πρακτικό 2/19-05-2022 της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 
14/858/26-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, Πρακτικού 3ο/22-06-
2022 της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των 
δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

− Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
& ΣΙΑ Ε.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 
32.350,62 € με αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000007 και τίτλο «Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και 
ειδικών δράσεων 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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 & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ο 

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό 

ανάδοχο « ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», 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, 1ο 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. Το με αριθ. πρωτ. 68742/6652/09-05-2022 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. /Π.Η , με το 

οποίο κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα δικαιολογητικά που 

καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης προς έλεγχο.  
4. Την με αριθ. 14/858/26-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ)  απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου,  με την οποία εγκρίθηκε το 

από 19-05-2022, 2ο 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. 

5. Το με αρ. πρωτ. 91869/9025/14-06-2022 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Η, με το οποίο 

κλήθηκε για υποβολή δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23 της 

οικείας διακήρυξης , ο δεύτερος κατά σειρά μειοδοσίας συμμετέχοντας με την 

επωνυμία: «ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».  

6. Τα από 14-06-2022 δικαιολογητικά που υπέβαλε ηλεκτρονικά στο χώρο 

«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και σε έντυπη μορφή την 17-06-

2022 με αριθ. πρωτ. 95441/9359/17-06-2022 στην αναθέτουσα αρχή και 

παραδόθηκε στον Πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισμού στις 20-06-2022   

συνήλθαμε στις 22-06-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. σε συνεδρίαση, 

προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού 

αναδόχου «ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», για την κατακύρωση της 

σύμβασης. 
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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.  

Κατόπιν των ανωτέρω και σε εφαρμογή του άρθρου 4.2 δ της οικείας διακήρυξης, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου 

«Αντικατάσταση Στέγης Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πολυδρόσου», 

προϋπολογισμού 48.000,00 € (με Φ.Π.Α.)  στον προσωρινό ανάδοχο, οικονομικό 

φορέα, «ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. » με ποσό προσφοράς   32.350,62€  

(με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ ) και μέση τεκμαρτή έκπτωση 16,43%.  

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

ως κατωτέρω. 

Ιωάννινα, 22 Ιουνίου 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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1118/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση του από 20-06-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αντιστήριξη πρανών ποταμού Καλαμά μετά από 
πλημμύρες», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 12/750/13-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) 
εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αντιστήριξη πρανών ποταμού Καλαμά μετά από πλημμύρες», 
προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 67651/6539/06-05-
2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η και εγκρίθηκε η δαπάνη και η 
διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 
δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, 
δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με 
απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους 
που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 6629/06-05-2022 εισήγηση της υπηρεσίας. Β) 
Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της 
διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του 
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 8941/21-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1657/21-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την 
ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», με προσφορά  49.799,99 
€ χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 17%. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 20-06-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 09-06-2022 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 77565/7483/31-05-
2022 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 12/750/13-05-
2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την υλοποίηση του έργου «Άμεση αντιστήριξη 
πρανών ποταμού Καλαμά μετά από πλημμύρες», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», 
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το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην 
αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια 
της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΕΡΓΟΔΟΜΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», β) «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» και γ) «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», και αφού τις έκανε 
αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, 
της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του 
παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του 
Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας, βάσει της προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στο 
πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης.  

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

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και 
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με 
τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα 
εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», με 
προσφορά  49.799,99 € χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 17%. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση 
του έργου «Άμεση αντιστήριξη πρανών ποταμού Καλαμά μετά από πλημμύρες», 
προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 
δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» στον οικονομικό φορέα «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», με 
προσφορά  49.799,99 € χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 17% και  

− Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.»  
και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 
49.799,99 € χωρίς Φ.Π.Α., και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022». 
 

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 12/750/13-
05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  
 

     Διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τη 

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

υλοποίησης του έργου: «Άμεση αντιστήριξη πρανών ποταμού Καλαμά μετά από 

πλημμύρες» προϋπολογισμού 74.400,00  (με ΦΠΑ)  με κριτήριο ανάθεσης τη 

χαμηλότερη τιμή. 

      Στα Ιωάννινα, στις 9 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. οι 

υπογράφοντες: 

1. Αλεξίου Καλλιόπη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π. Ηπείρου, 

Πρόεδρος  

2. Μπλιθικιώτη Μαρινέλα, Πολιτικός Μηχανικός  ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π. Ηπείρου, 

Τακτικό Μέλος  

3. Αρκομανης Ιωάννης, Πολιτικός  Μηχανικός  ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.Ε. Ιωαννίνων 

Τακτικό Μέλος  

  που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας  

έχοντας υπ’ όψη:  

α) την αριθ. 12/750/13-5-2022 ( ΑΔΑ:6ΔΧΖ7Λ9-Ρ5Ψ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Π. Ηπείρου, με την οποία α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 

2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων της Π. Ηπείρου «Άμεση αντιστήριξη πρανών ποταμού Καλαμά μετά από 

πλημμύρες» προϋπολογισμού 74.400,00  (με ΦΠΑ)   και β) συγκροτήθηκε  η επιτροπή 

διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

β) την με  αρ. πρωτ. 77565/7483/31-5-2022 Πρόσκληση της Δ.Τ.Ε./Π.Η., σε διαδικασία 

διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/16 της Δ.Τ.Ε.Π.Η., με την 

οποία προσκλήθηκαν τρεις (3) οικονομικοί φορείς.  

    συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε στη διεξαγωγή της 

διαδικασίας διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μετά την επέλευση της ώρας 

10:00, η πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της παραλαβής, όπου και δεν παρουσιάστηκε κανείς 

ενδιαφερόμενος. Ακολούθως η πρόεδρος της επιτροπής επικοινώνησε με την 

Γραμματεία της Υπηρεσίας από την οποία της παρεδόθησαν τρεις -3- φάκελοι 

προσφορών. Οι προσφορές που παραλήφθηκαν  κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Υπηρεσίας την 9-6-2022 και ώρα 8,46 π.μ ήτοι πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής 

και συνεπώς είναι εμπρόθεσμες.  

         Ακολούθως όλοι οι φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την 

Επιτροπή και καταχωρήθηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1, 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

Α/Α Αρ. πρωτοκόλλου Επωνυμία προσφέροντα 

1 90035/8854/9-6-2022 ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε 

2 90036/8855/9-6-2022 ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε  

3 90040/8856/9-6-2022 ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. 

 

Σύμφωνα με την πρωτ. 77565/7483/31-5-2022 οικεία πρόσκληση, κάθε φάκελος 

προσφοράς (προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, 

φάκελο δικαιολογητικών και φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι 

φάκελοι δικαιολογητικών και μονογράφηκαν τα δικαιολογητικά από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε σε δημόσια συνεδρίαση τις 

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

για κάθε συμμετέχοντα. Ακολούθησε έλεγχος της αριθμητικής και ολόγραφης 

αναγραφής των ποσοστών έκπτωσης και όλες οι προσφορές καταχωρίστηκαν σε 

πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, (Πίνακας 2 ).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

                              ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ 

ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ   

Α/Α Επωνυμία προσφέροντα 
Μέση 

Έκπτωση 
(%) 

1 ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. 17% 

2 ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε 12% 

3 ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε 9% 

 

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

ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά 

περιγράφονται στην με αρ. πρωτ. 77565/7483/31-5-2022 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχν. 

Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση ο φάκελος 

δικαιολογητικών συμμετοχής  πρέπει να περιέχει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ως προκαταρτική απόδειξη ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 

των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωσή τους και ως εκ τούτου κατάρτισε τον 

κατωτέρω Πίνακα 3 με τις παραδεκτές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Σειρά 

κατάταξης 

μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 

προσφοράς 

χωρίς Φ.Π.Α. 

Μέση 

Έκπτωση 

% 

1ος ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. 49.799,99 € 17 % 

2ος ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε 52.800,00 € 12 % 

3ος ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε 54.599,99 € 9 % 

   

Ακολούθως η Υπηρεσία κάλεσε με το αρ. πρωτ. 90040/8856/9-6-2022 έγγραφο της,  τον 

πρώτο μειοδότη «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.» να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για 

την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 καθώς 

και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 & 77 του Ν. 

4412/2016 σε έντυπη μορφή σε σφραγισμένο φάκελο στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 Στις 20 Ιουνίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 η Επιτροπή Διαγωνισμού, συνήλθε 

σε συνέχιση  της συνεδρίασης,  προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν στις 10-6-2022 - αριθ. πρωτ. 90947/8941- από τον 

οικονομικό φορέα «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.» όπου  και διαπίστωσε ότι: 

▪ Τα δικαιολογητικά προσκομίστηκαν  νόμιμα και εμπρόθεσμα 

▪ Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τα 

δηλωθέντα στοιχεία στο ΤΕΥΔ, καθώς και με τις απαιτήσεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας και της με αρ. πρωτ. 77565/7483/31-5-2022 οικείας Πρόσκλησης σε 

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

       Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της 

σύμβασης υλοποίησης του έργου: «Άμεση αντιστήριξη πρανών ποταμού Καλαμά 

μετά από πλημμύρες» προϋπολογισμού 74.400,00  (με ΦΠΑ)  και 60.000,00  € (χωρίς 

τον Φ.Π.Α.)  στον οικονομικό φορέα «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.» με προσφορά: σαράντα εννέα 

χιλιάδες επτακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά  « 49.799,99 €» 

(χωρίς τον Φ.Π.Α.) και ποσοστό μέσης έκπτωσης : δεκαεπτά τοις εκατό «17 %» . 

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

Επιτροπή ως κατωτέρω. 

                                                         Ιωάννινα, 20 Ιουνίου 2022 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η  πρόεδρος 

 

Τα μέλη 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΛΕΞΙΟΥ 

 

ΜΑΡΙΝΕΛΑ ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΚΟΜΑΝΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1119/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση του από 22-06-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του 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 κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 14/925/26-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του 
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου «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 εγκρίθηκε η 
δαπάνη και η 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 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 εισήγηση της υπηρεσίας. Β) Συγκροτήθηκε 
η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις 
του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την 
υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου και της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 9542/22-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1685/22-06-
2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για 
έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του 
θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα 
«ΦΩΤΙΟ ΚΩΝ/ΝΟ», με ποσοστό έκπτωσης 5,00% και ποσό προσφοράς 61.727,20 € με ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 22-06-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που 
διενεργήθηκε στις 14-06-2022 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 83506/8157/02-06-2022 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 14/925/26-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 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, 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», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των 
φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης, ήτοι των 
υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ», β) «ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΠΑΝΟΣ» και γ) 
«ΦΩΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος 
συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον 
έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους στον 
σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς 
εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.  

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού 
φορέα «ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του 
έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι 
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας 
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ», με ποσοστό έκπτωσης 5,00% και ποσό 
προσφοράς 61.727,20 € με ΦΠΑ. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση 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, 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», στον οικονομικό φορέα «ΦΩΤΙΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ», με ποσοστό έκπτωσης 5,00% και ποσό προσφοράς 61.727,20 € με ΦΠΑ και 

− Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» και 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 61.727,20 € με 
Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση αρδευτικών-υδρευτικών αντλιοστασίων  και 
αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021». 

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 14/925/26-05-2022 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  
 

Της Επιτροπής Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης (άρθρο 32, παρ 2γ του Νόμου υπ. αρ Ν-4782/21 

(ΦΕΚ-36/Α/9-3-21) & Ν. 4412/16) για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων, με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για 

το υποέργο: 

«Υποέργο: Προμήθεια Καλωδίων FG16R16*150 –μπαρών και ταινιών Cu χαλκού για την επισκευή 

του αρδευτικού αντλιοστασίου Βαλανιδορράχης ΤΟΕΒ  Αχέροντα  ), προϋπολογισμού  64.976,00,00  

€  με Φ.Π.Α 

Στα  Ιωάννινα, την   14-6-2022,  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Ιωάννης Αντωνίου ,       Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η,  ως πρόεδρος 
2. Νάκας Αθανάσιος  ,       Μηχανολόγος Μηχανικός   ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. /ΠΕΙ Τακτικό Μέλος 
3. Κερομύτη Αγνή              Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η  , ως μέλος 
 

- Την υπ. αριθμ. 68444/4608//6-5-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί εγκρίσεως 

διάθεσης δαπάνης του έργου από την (ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000003) 

- Την υπ. Αριθμ.14/925/26-5-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΗ, έγκριση προσφυγής σε 

διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευσης με εφαρμογή του (άρθρο 32, παρ 2γ 

του Νόμου υπ. αρ Ν-4782/21 (ΦΕΚ-36/Α/9-3-21) & Ν. 4412/16)για το Υποέργο: Προμήθεια 

Καλωδίων FG16R16*150 –μπαρών και ταινιών Cu χαλκού για την επισκευή του αρδευτικού 

αντλιοστασίου Βαλανιδορράχης ΤΟΕΒ  Αχέροντα  - 

 Την υπ. Αριθμ 83506/8157/2-6-2022  Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το 

άρθρο 32 παρ. 2γ του του Νόμου υπ. αρ Ν-4782/21 (ΦΕΚ-36/Α/9-3-21) & Ν. 4412/16). 

- Την από 14/925/26-5-2022  Αποφ.Ο.Ε  για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών της 

επιτροπής διαγωνισμού.  

Συγκεντρωθήκαμε στο γραφείο 345 της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να διενεργήσουμε τον 

διαγωνισμό αυτό. 

Ενώπιον της Επιτροπής, προσήλθαν τρεις (3) διαγωνιζόμενοι. Μετά το πέρας που τάχθηκε από την 

διακήρυξη της δημοπρασίας ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών χωρίς να εμφανισθεί άλλος 

ενδιαφερόμενος ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.  
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  ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

Επωνυμία Εργοληπτικής Επιχείρησης Αριθμός Κατάθεσης Προσφοράς 

ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  1 

ΓΕΙΤΟΝΑΣ  ΠΑΝΟΣ   2 

ΦΩΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 

 

Μετά το πέρας που τάχθηκε από την διακήρυξη της δημοπρασίας ως χρόνος λήξεως επίδοσης 

προσφορών χωρίς να εμφανισθεί άλλος ενδιαφερόμενος ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της 

παραλαβής προσφορών.  

Εν συνεχεία η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε ανοικτή διαδικασία, άνοιξε τις προσφορές,  κατέγραψε 

στο Πρακτικό τα υποβληθέντα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία  μονόγραψε. 

Στη συνέχεια αποσφραγίσθηκαν οι οικονομικές προσφορές, μονογράφτηκαν από τον Πρόεδρο και 

τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώθηκαν τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Όλες οι 

οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες 

διορθώσεις στον Πίνακα (Ι) κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά).  

ΠΙΝΑΚΑΣ (Ι) 

α/α 

KATATAΞΗ 

ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ 

ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

Αμοιβή 

Αναδόχου 

χωρίς 

Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 

24% 

Ποσοστό 

Έκπτωσης. 

1ος ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   3,00% 

2ος ΦΩΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    2,00% 

3ος ΓΕΙΤΟΝΑΣ  ΠΑΝΟΣ     1,00% 

 

Στη συνέχεια κλήθηκε ξεχωριστά ο ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ο οποίος είχε προσκομίσει προσφορά  με 
την μεγαλύτερη έκπτωση ( 3% ), και του ζητήθηκε η χορήγηση έκπτωσης επί της αρχικής προσφοράς 
του ( νέα βελτιωμένη προσφορά ). Η ανωτέρω προσφορά παρελήφθη αυθημερόν από την Επιτροπή 

διαγωνισμού εμπρόθεσμα (λόγω του επείγοντος) την 14-6-2022 
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Η Επιτροπή κατέγραψε την προσφερθείσα βελτιωμένη έκπτωση  του Β΄ κύκλου διαπραγμάτευσης η 
οποία είναι η εξής ΠΙΝΑΚΑΣ (ΙΙ) :  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ (ΙΙ) 

α/α 

KATATAΞΗ 

ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ 

ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

Αμοιβή 

Αναδόχου 

χωρίς 

Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 24% Ποσοστό 

Έκπτωσης. 

1ος ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 49.780,00 11.947,20 5,00 % 

2ος ΦΩΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    2,00% 

3ος ΓΕΙΤΟΝΑΣ  ΠΑΝΟΣ     1,00% 

 

   Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία,   η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε κλειστή 

συνεδρίαση στις 22-6-2022 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, έλεγξε τα δικαιολογητικά που 

προσκομίσθηκαν από τον ΦΩΤΙΟ ΚΩΝ/ΝΟ με την υπ΄αρ.Πρωτ: 97655/9542 /22-6-2022 αίτησή του 

και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους.  

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή 

Εισηγείται 

την ανάδειξη ως αναδόχου του διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών του «Προμήθεια 

Καλωδίων FG16R16*150 –μπαρών και ταινιών Cu χαλκού για την επισκευή του αρδευτικού 

αντλιοστασίου Βαλανιδορράχης ΤΟΕΒ  Αχέροντα  », τον οικονομικό φορέα ‘ΦΩΤΙΟ ΚΩΝ/ΝΟ, ο  

οποίος  προσέφερε την χαμηλότερη τιμή ήτοι 49.780,00  € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

24%.  ή  (  49.780,00+11.947,20  = 61.727,20 με  ΦΠΑ) 

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

Ιωάννινα 22  Ιουνίου 2022 

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Αθανάσιος Νάκας 

 

           ΚΕΡΟΜΥΤΗ ΑΓΝΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1120/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, 
και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 
101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 του από 29-06-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ 
και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-
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. 14/859/26-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε 
η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου «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 εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»  για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της 
κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα 
που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται 
στην αρ. πρωτ. 6966/12-05-2022 εισήγηση της υπηρεσίας. Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη 
στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 
4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για 
την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 9626/29-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1765/29-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση 
της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ – Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.», με ποσό 
προσφοράς 56.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 6,00 %. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 29-06-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, 
που διενεργήθηκε στις 16-06-2022 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 
παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 83313/8097/07-06-2022 Πρόσκλησης και λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 14/859/26-05-2022 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, 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, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 
με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, 
και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην 
αποσφράγιση του φακέλου και καταγραφή της μοναδικής προσφοράς που υποβλήθηκε στα πλαίσια 
της διαπραγμάτευσης, ήτοι του υποψηφίου αναδόχου οικονομικού φορέα «Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ – 
Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.» και αφού την έκανε αποδεκτή, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του 
δικαιώματος συμμετοχής του στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού της οικονομικής προσφοράς, και στην 
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καταγραφή της στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και 
βελτιωμένης προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.  

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του 
οικονομικού φορέα «Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ – Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.» ήταν συμφέρουσα, και 
προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι 
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας 
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ – Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.», με ποσοστό 
έκπτωσης 6,00% και ποσό προσφοράς 56.400,00 € χωρίς ΦΠΑ. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του 
επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 
74.400,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ – Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ 
Ο.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 6,00% και ποσό προσφοράς 56.400,00 € χωρίς ΦΠΑ και 

− Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ 
– Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στο ποσό των 56.400,00 € χωρίς ΦΠΑ και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου». 

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 14/859/26-05-
2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Διαγωνισμού με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με 

επιμέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 95, παρ. 2α, του Ν. 4412/2016, για την επιλογή 

αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του έργου «Εργασίες επούλωσης οπών στους 

ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή 

υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00€ με Φ.Π.Α..  

  

 

Στα Ιωάννινα, την 16-06-2022 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Χρήστος Καραγιαννίδης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως πρόεδρος 
2. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος  
3. Αγνή Κερομύτη, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος 
 

που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας σύμφωνα 

με την υπ. αριθμ. 14/859/26-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου και έχοντας υπόψη: 

- Την υπ. αριθμ. 70792/4752/11-05-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 

εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 

2018ΕΠ53000001. 

- Την υπ. αριθμ. 14/859/26-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου, έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για το έργο «Εργασίες 

επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας 

Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)». 

- Την υπ. αριθμ. 83313/8097/07-06-2022 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 

σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016. 

Συγκεντρωθήκαμε στο γραφείο 339 της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να διενεργήσουμε 

τον διαγωνισμό αυτό. 

Μετά το πέρας που τάχθηκε από την πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης ως χρόνος 

λήξεως επίδοσης προσφορών χωρίς να εμφανισθεί ενδιαφερόμενος, και αφού διαπιστώθηκε 
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ότι είχε κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μία (1) προσφορά, ο Πρόεδρος κήρυξε την 

λήξη της παραλαβής προσφορών.  

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε κατά 
σειρά κατάθεσής του στο πρακτικό (Πίνακας 1) και μονογραφήθηκε  από τον Πρόεδρο και τα 
μέλη της επιτροπής.  

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών ακολούθησε σε ανοικτή 
συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον 
Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων 
τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως κάτωθι πρακτικό (Πίνακας 1). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

Σειρά 
κατάταξης 

προσέλευσης 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση  

(%) 

1 Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ – Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε. 58.200,00€ 3,00% 

 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής 

συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης 

και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης. 

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον  κατωτέρω 

Πίνακα 2  κατά σειρά μειοδοσίας.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση 

% 

1ος Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ – Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε. 58.200,00€ 3,00% 

 

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

-  της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, 

αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 

Από τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε η ορθή 
συμπλήρωσή τους. 

Η επιτροπή κατά την ίδια συνεδρίαση έκρινε ότι οι προσφορές που υποβλήθηκαν δεν ήταν 

αρκετά συμφέρουσες και αποφάσισε να καλέσει τους συμμετέχοντες που οι προσφορές τους 

κρίθηκαν παραδεκτές να υποβάλλουν νέες βελτιωμένες οικονομικές προσφορές. 

Με μέριμνα του Προέδρου της επιτροπής στάλθηκε η με αριθ. πρωτ. 91513/8979/16-06-2022 

Πρόσκληση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου προς τους Οικονομικούς 

Φορείς, για υποβολή βελτιωμένων οικονομικών προσφορών, προκειμένου να διεξαχθεί β’ 

γύρος διαπραγμάτευσης. 
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(β’ γύρος διαπραγμάτευσης) 

Στις 20 Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθε σε 

συνέχιση της διακοπείσας συνεδρίασης, προκειμένου να προβεί σε αποσφράγιση και 

αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων που υποβλήθηκαν, όπως ζητήθηκε με 

την αριθ. πρωτ. 91513/8979/16-06-2022 Πρόσκληση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 

Ηπείρου προς τους οικονομικούς φορείς, για υποβολή βελτιωμένων οικονομικών προσφορών, 

προκειμένου να διεξαχθεί β’ γύρος διαπραγμάτευσης. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν 

παρόντα και τα τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκε μία (1) προσφορά οικονομικών φορέων πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς, στον έλεγχο 

της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της 

ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης. 

Ο Οικονομικός Φορέας «Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ – Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.» βελτίωσε την 

προσφερόμενη έκπτωσή του από 3,00% σε 6,00%.  

Οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον  κατωτέρω 

πίνακα 3  που κρίθηκαν παραδεκτές κατά σειρά μειοδοσίας.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση 

% 

1ος Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ – Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε. 56.400,00€ 6,00% 

 

Η Υπηρεσία καλεί με το αριθ. πρωτ. 94869/9307/20-06-2022 έγγραφό της, τον προσωρινό 

μειοδότη «Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ – Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.» να υποβάλλει εντός δέκα (10) 

ημερών από τη λήψη της παρούσας, σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, 

επικαιροποιημένα και σε ισχύ τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία, όπως δηλώθηκαν 

στο ΤΕΥΔ και απαιτούνται για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 

καθώς και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 76 του Ν. 4412/2016, σε 

σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. 

Στις 29 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθε σε 

συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών που 

υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη «Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ – Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.» 

με το αριθ. πρωτ. 98749/9626/23-06-2022 έγγραφό του. 

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, 

διαπίστωσε ότι:  
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• Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα 

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

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της 

σύμβασης του έργου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του 

επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», 

προϋπολογισμού 74.400,00€ με Φ.Π.Α., στον οικονομικό φορέα «Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ – Β. 

ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.», ο οποίος είναι προσωρινός ανάδοχος με ποσό προσφοράς 56.400,00€ 

χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 6,00 %.  

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό.  

 
Ιωάννινα  29 – 06 – 2022  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΜΑΡΙΝΕΛΑ ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗ 

 

ΑΓΝΗ ΚΕΡΟΜΥΤΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1121/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου «Επέκταση και εκσυγχρονισμός 
κτιρίων Ιαματικών λουτρών Αμαράντου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 1.300.000,00 €  με 
ΦΠΑ, του έργου «Thematic Routes and Networks -TheRout_Net» του Προγράμματος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020» και 
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 4/278/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των 
δαπανών και διάθεση πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 318/6 με 
ΚΑ 2019ΕΠ31860009 για την υλοποίηση από την Περιφέρεια Ηπείρου, ως εταίρος, των 
δράσεων και παρεμβάσεων του έργου “TheRout_Net - Thematic routes and networks”, του 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας COOPERATION PROGRAMME 
INTERREG V-A GREECE – ITALY 2014-2020 ", καθώς και την αριθμ. 1/69/24-01-2022 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης του προϋπολογισμού για την 
υλοποίηση δράσεων του στρατηγικού έργου “TheRout_Net - Thematic routes and 
networks”, του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας COOPERATION 
PROGRAMME INTERREG V-A  GREECE – ITALY 2014-2020”. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9876/29-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1758/29-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

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

Α. Τις διατάξεις του Ν.4605/2019 « Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία (ΕΕ) 2016/943 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της 

τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί ( εμπορικό 

απόρρητο)από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους ( EEL 157 της 15.06.2016) – Μέτρα 

για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις » - 

Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4412/2016. 

Β. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

Γ. Του Π.Δ. 140/27-12-2010 (ΦΕΚ 223Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου». 

Δ. Την με αριθμ. 1/03-01-2011 (ΦΕΚ 37Β) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κατάταξης προσωπικού της 

Περιφέρειας Ηπείρου. 

Ε. Την με αρ. 2/03-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου ορισμού Γενικών Διευθυντών και 

Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου. 

Στ. Την με αρ. 3/03-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου ορισμού Προϊσταμένων οργανικών 
μονάδων υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου. 

Ζ. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

INTERREGV-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020» (MIS5041731) και ειδικότερα από το Έργο με τίτλο 

«Thematic Routes and Networks -TheRout_Net» και από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων με αριθ. ενάριθ. έργου Κωδ. ΣΑ 318/6 και ενάριθμο 2019ΕΠ31860009 με υποέργο: «Επέκταση 

και εκσυγχρονισμός κτιρίων Ιαματικών λουτρών Αμαράντου Κόνιτσας» προϋπολογισμού 1.300.000,00 €.  

Θ. Την με αριθμ. 7/145/19-12-2018 Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων 

αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Πρέβεζας, του Δήμου Κόνιτσας, της Κοινοφελούς 

Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Πρέβεζας, της Αναπτυξιακής Εταιρείας Αμάραντος Α.Ε. και της Λουτρά 

Καβασίλων – Αγίας Βαρβάρας – Κόνιτσας Α.Ε. για την υλοποίηση της Πράξης: «Παρεμβάσεις ανάδειξης 

Ιαματικών Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Ηπείρου». 
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Ι. Τη με αριθμ. 99171/9693/24-06-2022 Απόφαση Έγκρισης Συμβατικών Τευχών, της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων της Π.Η. , των εργασιών του ανωτέρω έργου 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  

1.Την κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής 

δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του 

υποέργου: «Επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίων Ιαματικών λουτρών Αμαράντου Κόνιτσας» του έργου: 

«Thematic Routes and Networks -TheRout_Net»  με προϋπολογισμό υποέργου 1.300.000,00 € (με το Φ.Π.Α.). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η. 

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

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

«Επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίων Ιαματικών λουτρών Αμαράντου Κόνιτσας» προϋπολογισμού 

1.300.000,00  με ΦΠΑ, αποτελούμενη από τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη: 

1 Αικατερίνη Καραγιώτη Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., Πρόεδρος 

2 Δέσποινα Σιαμπίρη Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.  , στη Δ.Τ.Ε./Π.Η. , τακτικό μέλος 

3 

4. 

5. 

6. 

Χρήστος Καραγιαννίδης 

Αννα Μπάσιου 

Λαμπρινή Βάββα 

Μαρία Τσέτσου 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., τακτικό μέλος 

Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., αναπληρ. μέλος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., αναπληρ.  

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

 …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου «Επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίων 
Ιαματικών λουτρών Αμαράντου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 1.300.000,00 €  με ΦΠΑ, του 
έργου «Thematic Routes and Networks -TheRout_Net» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020» (MIS5041731), της 
ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α. 2019ΕΠ31860009   

βάσει και της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του 
Δήμου Πρέβεζας, του Δήμου Κόνιτσας, της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου 
Πρέβεζας, της Αναπτυξιακής Εταιρείας Αμάραντος Α.Ε. και της «Λουτρά Καβασίλων – Αγίας 
Βαρβάρας – Κόνιτσας Α.Ε.» για την υλοποίηση της Πράξης: «Παρεμβάσεις ανάδειξης 
Ιαματικών Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Ηπείρου», η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με 
την αριθμ. 7/145/19-12-2018 Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού 
και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου,  

με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 9876/29-06-2022 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου όπως 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 99171/9693/24-06-
2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./ Π.Η. και 

− Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 

Η δαπάνη για τη διενέργεια του ανωτέρω διαγωνισμού, θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου 
της ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α. 2019ΕΠ31860009 και τίτλο «TheRout_Net, MIS 5041731, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, GRIT 2014-20», σύμφωνα με την αριθμ. 4/278/07-02-2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με την όμοια, αριθμ. 1/69/24-
01-2022 απόφαση.  

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 
έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την κατασκευή του υποέργου 
«Επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίων Ιαματικών λουτρών Αμαράντου Κόνιτσας», 
προϋπολογισμού 1.300.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου «Thematic Routes and Networks -
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TheRout_Net», αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Αικατερίνη Καραγιώτη Πολιτικός Μηχανικός, Π.Ε. Πρόεδρος 

2. Δέσποινα Σιαμπίρη Τοπογράφος Μηχανικός, Π.Ε.  

3. Χρήστος Καραγιαννίδης Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Άννα Μπάσιου Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.  

2. Λαμπρινή Βάββα Αρχιτέκτων  Μηχανικός, Π.Ε.  

3. Μαρία Τσέτσου Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1122/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου «Επέκταση και εκσυγχρονισμός 
κτιρίων Ιαματικών λουτρών Καβασίλων Κόνιτσας», προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με 
ΦΠΑ, του έργου «Thematic Routes and Networks -TheRout_Net» του Προγράμματος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020» και 
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 4/278/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των 
δαπανών και διάθεση πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 318/6 με 
ΚΑ 2019ΕΠ31860009 για την υλοποίηση από την Περιφέρεια Ηπείρου, ως εταίρος, των 
δράσεων και παρεμβάσεων του έργου “TheRout_Net - Thematic routes and networks”, του 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας COOPERATION PROGRAMME 
INTERREG V-A GREECE – ITALY 2014-2020 ", καθώς και την αριθμ. 1/69/24-01-2022 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης του προϋπολογισμού για την 
υλοποίηση δράσεων του στρατηγικού έργου “TheRout_Net - Thematic routes and 
networks”, του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας COOPERATION 
PROGRAMME INTERREG V-A  GREECE – ITALY 2014-2020”. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9877/29-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1760/29-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

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

Α. Τις διατάξεις του Ν.4605/2019 « Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της 

τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί ( εμπορικό απόρρητο)από 

την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους ( EEL 157 της 15.06.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση 

του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις » - Τροποποίηση διατάξεων του 

Ν.4412/2016. 

Β. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

Γ. Του Π.Δ. 140/27-12-2010 (ΦΕΚ 223Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου». 

Δ. Την με αριθμ. 1/03-01-2011 (ΦΕΚ 37Β) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κατάταξης προσωπικού της 

Περιφέρειας Ηπείρου. 

Ε. Την με αρ. 2/03-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου ορισμού Γενικών Διευθυντών και 

Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου. 

Στ. Την με αρ. 3/03-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου ορισμού Προϊσταμένων οργανικών 

μονάδων υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου. 

Ζ. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

INTERREGV-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020» (MIS5041731) και ειδικότερα από το Έργο με τίτλο 

«Thematic Routes and Networks -TheRout_Net» και από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων με αριθ. ενάριθ. έργου Κωδ. ΣΑ 318/6 και ενάριθμο 2019ΕΠ31860009 με υποέργο: «Επέκταση 

και εκσυγχρονισμός κτιρίων Ιαματικών λουτρών Καβασίλων Κόνιτσας» προϋπολογισμού 1.500.000,00 €.  

Θ. Την με αριθμ. 7/145/19-12-2018 Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων 

αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Πρέβεζας, του Δήμου Κόνιτσας, της Κοινοφελούς 

Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Πρέβεζας, της Αναπτυξιακής Εταιρείας Αμάραντος Α.Ε. και της Λουτρά 

Καβασίλων – Αγίας Βαρβάρας – Κόνιτσας Α.Ε. για την υλοποίηση της Πράξης: «Παρεμβάσεις ανάδειξης 

Ιαματικών Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Ηπείρου». 
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Ι. Τη με αριθμ. 99173/9694/24-06-2022 Απόφαση Έγκρισης Συμβατικών Τευχών, της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων της Π.Η. , των εργασιών του ανωτέρω έργου 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  

1. Την κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής 

δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του 

υποέργου: «Επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίων Ιαματικών λουτρών Καβασίλων Κόνιτσας» του έργου: 

«Thematic Routes and Networks -TheRout_Net»  με προϋπολογισμό υποέργου 1.500.000,00 € (με το Φ.Π.Α.). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η. 

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

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

«Επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίων Ιαματικών λουτρών Καβασίλων Κόνιτσας» προϋπολογισμού 

1.500.000,00  με ΦΠΑ, αποτελούμενη από τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη: 

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

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

3 

4. 

5. 

6. 

Βιολέτα Τζανίδη 

Αννα Μπάσιου 

Νικόλαος Κολιός 

Μαρινέλα Μπλιθικιώτη 

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

Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., αναπληρ. μέλος 

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

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

 …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου «Επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίων 
Ιαματικών λουτρών Καβασίλων Κόνιτσας», προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ, του 
έργου «Thematic Routes and Networks -TheRout_Net» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020» (MIS5041731), της 
ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α. 2019ΕΠ31860009 

βάσει και της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του 
Δήμου Πρέβεζας, του Δήμου Κόνιτσας, της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου 
Πρέβεζας, της Αναπτυξιακής Εταιρείας Αμάραντος Α.Ε. και της «Λουτρά Καβασίλων – Αγίας 
Βαρβάρας – Κόνιτσας Α.Ε.» για την υλοποίηση της Πράξης: «Παρεμβάσεις ανάδειξης 
Ιαματικών Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Ηπείρου», η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με 
την αριθμ. 7/145/19-12-2018 Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού 
και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου,  

με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 9877/29-06-2022 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου όπως 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 99173/9694/24-06-
2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./ Π.Η. και 

− Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 

Η δαπάνη για τη διενέργεια του ανωτέρω διαγωνισμού, θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου 
της ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α. 2019ΕΠ31860009 και τίτλο «TheRout_Net, MIS 5041731, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, GRIT 2014-20», σύμφωνα με την αριθμ. 4/278/07-02-2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με την όμοια, αριθμ. 1/69/24-
01-2022 απόφαση.  

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 
έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την κατασκευή του υποέργου 
«Επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίων Ιαματικών λουτρών Καβασίλων Κόνιτσας», 
προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ του έργου «Thematic Routes and Networks -
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TheRout_Net», αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Μαρία Τσέτσου Πολιτικός Μηχανικός, Π.Ε. Πρόεδρος 

2. Λαμπρινή Βάββα Αρχιτέκτων Μηχανικός, Π.Ε.  

3. Βιολέτα Τζανίδη Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός Π.Ε.  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Άννα Μπάσιου Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.  

2. Νικόλαος Κολιός Πολιτικός  Μηχανικός, Π.Ε.  

3. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1123/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 προθεσμίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών της φάσης Β΄ Φάση - Στάδιο 
ΙΙ: Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών του Έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της 
Περιφέρειας Ηπείρου». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 

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.3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α'/22.9.2005) περί Συμπράξεων Δημόσιου και 
Ιδιωτικού Τομέα,  τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016) και τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α’176) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

5. Την αριθμ. 8/47/27-07-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης, προς την Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου 
και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την υπαγωγή 
του έργου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της 
Περιφέρειας Ηπείρου», στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και 
Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ 232 Α/22.09.2005). 

6. Την υπ’ αριθ. 45/17-04-2019 (ΑΔΑ: ΨΧΝΣ465ΧΙ8-1ΤΡ) απόφαση της Διυπουργικής 
Επιτροπής Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ), με την οποία εγκρίθηκε 
ομόφωνα η υπαγωγή του Έργου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό 
Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 και η υλοποίησή 
του με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. 

7. Την αριθμ. 21/1681/03-07-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α'/22.9.2005) περί Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, για 
την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της 
Περιφέρειας Ηπείρου» και καταρτίστηκε η Προκήρυξη Ανταγωνιστικού Διαλόγου Α’ Φάσης 
– Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη διενέργεια του ως άνω Δημόσιου Διεθνούς 
Διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ), και εγκρίθηκαν οι όροι αυτής, όπως συντάχθηκαν και περιλαμβάνονται στην 
αριθμ. πρωτ. 99951/9653/01-07-2019 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού – Περιβάλλοντος & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο 
Προκήρυξης. 

8. Την αριθμ. 34/2738/20-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκαν διευκρινήσεις / τροποποιήσεις / συμπληρώσεις σε σημεία - άρθρα της 
Προκήρυξης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Α’ Φάση – Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο, με α/α 
(ΕΣΗΔΗΣ): 84215, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό 
Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», με Σύμπραξη Δημόσιου / Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), καθώς 
και η παράταση κατά σαράντα (40) ημέρες, ήτοι μέχρι την 13η Ιανουαρίου 2020, της 
προθεσμίας υποβολής των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Α’ Φάση – 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με 
Ανταγωνιστικό Διάλογο. 

9. Την αριθμ. 35/2812/02-12-2019 (ΦΕΚ/Υ.Ο.Δ.Δ./1073/18-12-2019) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Δημόσιου 
Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο, με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 84215, για την Α΄ Φάση 
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– Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για 
το Έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και 
Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου» με Σύμπραξη Δημόσιου / Ιδιωτικού 
Τομέα (ΣΔΙΤ). 

10. Την αριθμ. 3/165/28-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, η αριθμ. πρωτ. 9763/98/22-01-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου με θέμα «Απόσυρση προσφοράς οικονομικού φορέα σχετικά με την Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό 
Διάλογο, μέσω ΕΣΗΔΗΣ με α/α 84215, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το 
Έργο: «Αναβάθμιση του οδοφωτισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της 
Περιφέρειας Ηπείρου». 

11. Την αριθμ. 14/755/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 28-05-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου Διεθνούς 
Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α΄ Φάση – 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος), για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για 
το Έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και 
Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2019/S 154-
379978 Προκήρυξη, και α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 84215 σύμφωνα με το οποίο: Α) 
Προκρίνονται στο επόμενο στάδιο της Β΄ φάσης του Διαγωνισμού, ήτοι στη συμμετοχή στον 
ανταγωνιστικό διάλογο, οι κάτωθι Υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς, των οποίων οι φάκελοι 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήταν πλήρεις και σύμφωνα με τις διατάξεις της Διακήρυξης: 1. 
Ένωση «ΙNTRΑKAT – OMEXOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. – VE TTE», 2. «ΕΝΩΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – FOTAGONLED A.E.» και 3. «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» και Β) 
Αποκλείονται από το επόμενο στάδιο της Β΄ φάσης του Διαγωνισμού, οι κάτωθι Υποψήφιοι 
Οικονομικοί Φορείς: 1. «GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TRITON ACT», επειδή δεν 
υπέβαλαν Υποφακέλους ούτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., ούτε σε 
έντυπη μορφή και 2. Ένωση «ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. - PAGANO & ASCOLILLO SPA», επειδή ο 
φάκελος εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρουσιάζει ουσιώδεις ελλείψεις / αποκλίσεις από τα 
οριζόμενα στη Διακήρυξη, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ως άνω Πρακτικό. 

12. Την αριθμ. 10/498/31-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 16-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου Διεθνούς 
Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Β΄ Φάση – 
Στάδιο Β.1 Διάλογος), για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό 
Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2019/S 154-379978 
Προκήρυξη, και α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 84215 σύμφωνα με το οποίο, εγκρίθηκε η 
συμμετοχή των κάτωθι τριών (3) Προεπιλεγέντων Οικονομικών Φορέων (κατά σειρά 
κατάθεσης των φακέλων Συμμετοχής), στη Β΄ Φάση του ως άνω Διαγωνισμού, δεδομένου 
ότι οι Φάκελοι με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής στον Διάλογο που κατέθεσαν εμπρόθεσμα, 
είναι επαρκείς ως προς το περιεχόμενο και καλύπτουν τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της 
Πρόσκλησης Στάδιο Β.Ι – Διάλογος «Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο» του έργου, ως 
εξής: (1) Ένωση «ΙNTRΑKAT – OMEXOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. – VE TTE», (2) «ΕΝΩΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – FOTAGONLED A.E.» και (3) «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.». 

13. Την αριθμ. 11/692/03-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 18-04-2022 Πρακτικό Πέρατος Διαλόγου της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαλόγου (ΕΔΔΙ) και των αποτελεσμάτων της Φάσης Β.Ι (“Διάλογος”) του Δημόσιου 
Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Β΄ 
Φάση – Στάδιο Β.Ι Διάλογος), για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό 
Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2019/S 154-379978 
Προκήρυξη, και α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 84215 σύμφωνα με το οποίο, κηρύχθηκε το 
πέρας του Διαλόγου της Φάσης Β.Ι (“Διάλογος”) του διαγωνισμού. 
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14. Την αριθμ. 16/1007/10-06-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι διενέργειας και τα τεύχη δημοπράτησης της Φάσης Β.ΙΙ του Δημόσιου 
Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για 
την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας 
Ηπείρου», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2019/S 154-379978 Προκήρυξη, και α/α συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ: 84215 όπως συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου και περιλαμβάνονται στα επισυναπτόμενα –στην αριθμ. πρωτ. 8660/07-06-2022 
εισήγηση της Υπηρεσίας– Σχέδια, ήτοι: α) Προκήρυξη Ανταγωνιστικού Διαλόγου Β’ Φάση – 
Στάδιο ΙΙ: Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών (ΠΥΔΠ) μετά των 
Παραρτημάτων αυτής και β) Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης μετά των Παραρτημάτων αυτής. 

15. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9150/20-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1659/21-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«... Σας ενημερώνουμε ότι μετά την σχετ. απόφαση, η οποία έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΕΣΥΔΗΣ, 

εγκρίθηκαν οι όροι διενέργειας και τα τεύχη δημοπράτησης της φάσης Β.ΙΙ του δημόσιου Διεθνούς 

Διαγωνισμού για το έργο του θέματος με α/α Συστήματος ΕΣΗΔΥΣ 84215, ήτοι 

α. Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών (ΠΥΔΠ) μετά των Παραρτημάτων αυτής και  

β. Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης μετά των Παραρτημάτων αυτής.     

 Παρακαλούμε για την έγκριση προθεσμίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών των συμμετεχόντων …». 

16. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε, λόγω 
της καλοκαιρινής περιόδου και προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να 
προετοιμάσουν τις προσφορές τους, να ορισθεί ημερομηνία για την υποβολή δεσμευτικών 
προσφορών, η 15η του μηνός Σεπτεμβρίου. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Ορίζει την 15η του μηνός Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 ως καταληκτική προθεσμία 
για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών των συμμετεχόντων στον Δημόσιο Διεθνή 
Διαγωνισμό με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή 
Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση του 
Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ. 2019/S 154-379978 Προκήρυξη, και α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 84215.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1124/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
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«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 1360/24-06-2022 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 
Ηπείρου, περί τροποποίησης της Πράξης «ΟΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ5022575 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020». 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7709/31-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1713/27-06-
2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς 
έγκριση, τον 2ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.».  

Στη συνημμένη εισηγητική - αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής: 

«…. Α. ΓΕΝΙΚΑ  

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το έργο αφορά στην κατασκευή ολοκληρωμένου δικτύου συλλογής και 

μεταφοράς ακαθάρτων της οδού Σταύρου Νιάρχου. Όπως αποτυπώνεται και οριζοντιογραφικά κατασκευάζεται 

δίκτυο δεξιά και αριστερά της αρτηρίας το οποίο θα συλλέγει τα λύματα των ιδιοκτησιών. Το δίκτυο θα έχει  

αποδέκτες υφιστάμενα και  υπό κατασκευή φρεάτια εν εξελίξει εργολαβίας της Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι). Στον υδραυλικό σχεδιασμό του δικτύου ακαθάρτων έχει 

επιλεγεί ως διάμετρος αγωγών βαρύτητας η Φ200 και υιοθετούνται κατά μήκος κλίσεις που εξασφαλίζουν τις 

απαιτήσεις που θέτουν οι σχετικοί κανονισμοί και προδιαγραφές. Το συνολικό μήκος των αγωγών ακαθάρτων 

βαρύτητας, οι οποίοι θα κατασκευασθούν από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας δομημένου 

τοιχώματος, ανέρχεται περίπου σε 5.050 m, ενώ τα φρεάτια επίσκεψης ανέρχονται περίπου σε 120 τεμάχια. 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργολαβίας προβλέπεται η κατασκευή 1 αντλιοστασίου αποχέτευσης λυμάτων, το 

οποίο θα είναι προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο με παρακείμενο προκατασκευασμένο οικίσκο εξυπηρέτησης. 

Ο καταθλιπτικός αγωγός θα κατασκευασθεί από σωλήνα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3ης 

γενιάς ονομαστικής πίεσης 10 atm και θα έχει μήκος περίπου 650 m. 

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η αριθ. πρωτ. 1349/05-06-2018 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 

Περιφέρειας Ηπείρου, και η αριθ. 885/21-04-2020 τροποποίηση αυτής, περί ένταξης της Πράξης «ΟΔΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ5022575 και κωδικό ενάριθμου έργου Κ.Α. 2018ΕΠ01810012, στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με υποέργο α/α 5 με τίτλο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΔΕΥΑΙ». 

3. ΜΕΛΕΤΗ: Η οριστική μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 439(Πρακτικό 20) 19-12-2019 απόφαση 

του ΔΣ της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων. 

4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η αριθ. 13/751/22-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων 

συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου με α/α 5 

«Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ», προϋπολογισμού 2.129.032,26 € (χωρίς ΦΠΑ) της Πράξης «Οδός Σταύρου 

Νιάρχου»,  σύμφωνα με την εγκεκριμένη οριστική μελέτη του έργου, με την αριθ. 20/4390Ε/13-12-2019 (ΑΔΑ: 

9Β60ΟΡΙΞ-3ΟΒ) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων και την αριθ. πρωτ. 56649/5542/15-05-2020 

απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, και βάσει του. 

Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και η δαπάνη και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, ποσού 2.129.032,26 

€ (χωρίς ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 

2018ΕΠ01810012 και τίτλο «Οδός Σταύρου Νιάρχου», για την υλοποίηση του υποέργου με α/α 5 «Μεταφορά 

Δικτύων ΔΕΥΑΙ».  

5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: Η αριθ. 1/6/11-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία, σε 

συμμόρφωση προς την ανωτέρω, αριθ. 28/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 367 του Ν. 4412/2016: Α. απέρριψε την προσφορά του οικονομικού 

φορέα «ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ» και διαβίβασε την απόφαση προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων 

Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 72 του 

Ν. 4412/2016 για την κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής (Περιφέρεια Ηπείρου), της εγγύησης 

συμμετοχής του και Β. ανέδειξε προσωρινό μειοδότη του υποέργου με α/α 5 «Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ», 

προϋπολογισμού 2.129.032,26 € (χωρίς ΦΠΑ) της Πράξης «Οδός Σταύρου Νιάρχου», τον οικονομικό φορέα 

«ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, ήτοι μέση τεκμαρτή έκπτωση 32,95% με ποσό προσφοράς 1.427.611,61 € χωρίς Φ.Π.Α., 

σύμφωνα με το από 30-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθ. 

21/1323/14-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

6. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου, του Προέδρου του ΔΣ της 

ΔΕΥΑΙ και της εταιρείας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε», με ΑΦΜ:094365535, για ποσό 1.427.611,61 

€ (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ). 
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7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση ορίζεται σε επτά (7) μήνες και δέκα (10) ημέρες 

από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι η 30-06-2022. 

8. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: Στις 15/12/2021 έχει εγκριθεί ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 

Εργασιών. 

9. ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Μέχρι σήμερα, έχει πληρωθεί και ο 6ος λογαριασμός ποσού 59.483,62€, και η συνολική δαπάνη 

για το έργο ποσού 1.429.113,24€ (με αναθεωρήσεις). 

10. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 90% του έργου, με 

περαιωμένο σχεδόν το 98% της αποχέτευσης. Απομένουν τμήματα της ύδρευσης. 

Β. ΕΙΔΙΚΑ 

1. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ 2ΟΥ ΑΠΕ  

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση και περιλαμβάνει 

αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν από τη σύνταξη των αναλυτικών επιμετρήσεων 

του έργου για τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα και από τις αναλυτικές προμετρήσεις των 

υπολειπόμενων εργασιών. 

Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για την ανάλωση των 

απροβλέπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της  προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της 

κατασκευής καθώς και για την ανάλωση  «επί έλασσον» δαπανών, διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών της 

εργολαβίας προέκυψε μείωση συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών αυτών ή ορισμένων από αυτές και η 

δαπάνη που εξοικονομείται από τη μείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων εργασιών, σύμφωνα με 

τις προϋποθέσεις αα), ββ), γγ), δδ) και εε) της παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν.4412/16, που είναι απαραίτητες 

για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 

Η διαφοροποίηση κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών του 2ου Α.Π.Ε. ανά εργασία αναλύεται όπως παρακάτω: 

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

Στην ομάδα αυτή των εργασιών έχουμε αύξηση δαπάνης κατά 20.904,67€ σε σχέση με τον 1ο εγκεκριμένο 

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου, μετά την εφαρμογή της έκπτωσης του κεφαλαίου (33%) και η οποία 

οφείλεται σε αυξήσεις εργασιών, οι οποίες αιτιολογούνται ως ακολούθως: 

Α.Τ.1: Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 

m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά 

σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 300,00m3 σε σχέση με τον 1ο εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα,  λόγω 

λάθους προμέτρησης όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις. 

Α.Τ.2: Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 

δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. 

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 278,00m σε σχέση με τον 1ο εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  του έργου,  

λόγω λάθους προμέτρησης όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις. 

Α.Τ.5: Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για 

συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm 

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 250,00m3 σε σχέση με τον 1ο εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου,  

λόγω λάθους προμέτρησης όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις. 

Α.Τ.6: Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 210,00m3 σε σχέση με τον 1ο εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου, 

λόγω λάθους προμέτρησης όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις. 

Α.Τ.7: Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με θραυστά υλικά λατομείου 

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 1.240,00m3 σε σχέση με τον 1ο εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του 

έργου, λόγω λάθους προμέτρησης όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις. 

ΟΜΑΔΑ Β: : ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

Στην ομάδα αυτή των εργασιών έχουμε μείωση δαπάνης κατά 25.590,98€ σε σχέση με τον 1ο εγκεκριμένο 

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου, μετά την εφαρμογή της έκπτωσης του κεφαλαίου (33%) και η οποία 

οφείλεται σε αυξομειώσεις εργασιών, οι οποίες αιτιολογούνται ως ακολούθως: 

Α.Τ.12: Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-

2. 

Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 16 atm 

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 200,00m σε σχέση με τον 1ο εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου, 

λόγω λάθους προμέτρησης όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις. 

Α.Τ.13: Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ΡΝ 16 atm 

Μείωση των ποσοτήτων κατά 100,00m σε σχέση με τον 1ο εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου, 

λόγω λάθους προμέτρησης όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις. 

Α.Τ.14: Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες 

Μείωση των ποσοτήτων κατά 600,00Kg σε σχέση με τον 1ο εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου, 

λόγω λάθους προμέτρησης όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις. 

Α.Τ.16: Προμήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών δικλίδων ελαστικής έμφραξης, GGG40, με ωτίδες 

ονομαστικής πίεσης 16atm 

Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm 
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Μείωση των ποσοτήτων κατά 25τεμ. σε σχέση με τον 1ο εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου, 

λόγω λάθους προμέτρησης όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις. 

Α.Τ.17: Προμήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών δικλίδων ελαστικής έμφραξης, GGG40, με ωτίδες 

ονομαστικής πίεσης 16atm 

Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm 

Μείωση των ποσοτήτων κατά 5τεμ. σε σχέση με τον 1ο εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου, 

λόγω λάθους προμέτρησης όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις. 

Α.Τ.19: Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδύποτε υλικό, ο οποίος μπορεί 

να είναι ή να μην είναι απομονωμένος από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων για διάμετρο υφισταμένου 

αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm. 

Μείωση των ποσοτήτων κατά 30τεμ. σε σχέση με τον 1ο εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου, 

λόγω λάθους προμέτρησης όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις. 

Α.Τ.21: Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε υφιστάνενο, επίσης από 

ΡΕ, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου 

Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 63mm εώς Φ90mm 

Μείωση των ποσοτήτων κατά 5τεμ. σε σχέση με τον 1ο εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου, 

λόγω λάθους προμέτρησης όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις. 

Α.Τ.22: Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε υφιστάνενο, επίσης από 

ΡΕ, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου 

Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 110mm 

Μείωση των ποσοτήτων κατά 15τεμ. σε σχέση με τον 1ο εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου, 

λόγω λάθους προμέτρησης όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις. 

Α.Τ.24: Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης από το δίκτυο, για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ80 

mm 

Μείωση των ποσοτήτων κατά 15τεμ. σε σχέση με τον 1ο εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου, 

λόγω λάθους προμέτρησης όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις. 

Α.Τ.25: Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης από το δίκτυο, για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ100 

mm 

Μείωση των ποσοτήτων κατά 15τεμ. σε σχέση με τον 1ο εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου, 

λόγω λάθους προμέτρησης όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις. 

Α.Τ.27: Σύνδεση ή Αντικατάσταση - Επανασύνδεση παροχής ύδρευσης με νέο αγωγό σε απόσταση από το 

υφιστάμενο υδρόμετρο ή κολλεκτέρ, μέχρι 5,00μ  

Φ63/32, Φ90/32. 

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 25τεμ. σε σχέση με τον 1ο εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου, 

λόγω λάθους προμέτρησης όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις 

Α.Τ.28: Σύνδεση ή Αντικατάσταση - Επανασύνδεση παροχής ύδρευσης με νέο αγωγό σε απόσταση από το 

υφιστάμενο υδρόμετρο ή κολλεκτέρ, μέχρι 5,00μ  

Φ63/63, Φ90/63. 

Μείωση των ποσοτήτων κατά 25τεμ. σε σχέση με τον 1ο εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου, 

λόγω λάθους προμέτρησης όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις 

Α.Τ.32: Σύνδεση ή Αντικατάσταση - Επανασύνδεση παροχής ύδρευσης με νέο αγωγό σε απόσταση από το 

υφιστάμενο υδρόμετρο ή κολλεκτέρ, μέχρι 5,00μ 

Φ160/63. 

Μείωση των ποσοτήτων κατά 25τεμ. σε σχέση με τον 1ο εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου, 

λόγω λάθους προμέτρησης όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις. 

Α.Τ.33: Σύνδεση ή Αντικατάσταση - Επανασύνδεση παροχής ύδρευσης με νέο αγωγό σε απόσταση από το 

υφιστάμενο υδρόμετρο ή κολλεκτέρ, μεγαλύτερη των 5,00μ 

Φ63/32, Φ90/32. 

Μείωση των ποσοτήτων κατά 8τεμ. σε σχέση με τον 1ο εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου, 

λόγω λάθους προμέτρησης όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις. 

Α.Τ.34: Σύνδεση ή Αντικατάσταση - Επανασύνδεση παροχής ύδρευσης με νέο αγωγό σε απόσταση από το 

υφιστάμενο υδρόμετρο ή κολλεκτέρ, μεγαλύτερη των 5,00μ  

Φ63/63, Φ90/63. 

Μείωση των ποσοτήτων κατά 8τεμ. σε σχέση με τον 1ο εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου, 

λόγω λάθους προμέτρησης όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις. 

Α.Τ.37: Σύνδεση ή Αντικατάσταση - Επανασύνδεση παροχής ύδρευσης με νέο αγωγό σε απόσταση από το 

υφιστάμενο υδρόμετρο ή κολλεκτέρ, μεγαλύτερη των 5,00μ  

Φ160/32. 

Μείωση των ποσοτήτων κατά 8τεμ. σε σχέση με τον 1ο εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου, 

λόγω λάθους προμέτρησης όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις. 

Α.Τ.38: Σύνδεση ή Αντικατάσταση - Επανασύνδεση παροχής ύδρευσης με νέο αγωγό σε απόσταση από το 

υφιστάμενο υδρόμετρο ή κολλεκτέρ, μεγαλύτερη των 5,00μ  

Φ160/63. 
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Μείωση των ποσοτήτων κατά 8τεμ. σε σχέση με τον 1ο εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου, 

λόγω λάθους προμέτρησης όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις. 

Α.Τ.40: Δικλίδες  τύπου BV, PN, 10atm, Ονομαστικής διαμέτρου 1'' 

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 45τεμ. σε σχέση με τον 1ο εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου, 

λόγω λάθους προμέτρησης όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις. 

Α.Τ.41: Δικλίδες  τύπου BV, PN, 10atm, Ονομαστικής διαμέτρου 2'' 

Μείωση των ποσοτήτων κατά 55τεμ. σε σχέση με τον 1ο εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου, 

λόγω λάθους προμέτρησης όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις. 

Α.Τ.42: Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου δικλίδας (βανοφρεατίου) στην στάθμη του οδοστρώματος 

Μείωση των ποσοτήτων κατά 45τεμ. σε σχέση με τον 1ο εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου, 

λόγω λάθους προμέτρησης όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις. 

Α.Τ.43: Τυπικά φρεάτια δικλίδων, για αγωγούς DN < 300 mm, διαστάσεων 1,50 χ 1,50 m 

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 10τεμ. σε σχέση με τον 1ο εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου, 

λόγω λάθους προμέτρησης όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις 

Α.Τ.52: Διακλαδώσεις αγωγών 

Μείωση των ποσοτήτων κατά 50,00τεμ. σε σχέση με τον 1ο εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου,  

λόγω λάθους προμέτρησης όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις. 

ΟΜΑΔΑ Γ: : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Στην ομάδα αυτή των εργασιών έχουμε αύξηση δαπάνης κατά 4.688,33€ σε σχέση με τον 1ο εγκεκριμένο 

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου, μετά την εφαρμογή της έκπτωσης του κεφαλαίου (32%) και η οποία 

οφείλεται σε αυξομειώσεις εργασιών, οι οποίες αιτιολογούνται ως ακολούθως: 

Α.Τ.54: Προκατασκευασμένο φρεάτιο άντλησης λυμάτων ύψους 5μ. 

Αύξηση της ποσότητας κατά 0,30τεμ, λόγω λάθους αρχικής προμέτρησης όπου το ύψος είχε υπολογιστεί από 

τη στάθμη της παράπλευρης ιδιοκτησίας, δηλαδή 1,00μ χαμηλότερα από τη νέα στάθμη του πεζοδρομίου στη 

θέση αυτή. Από τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου η περιοχή της 

ιδιοκτησίας αυτής είναι σχεδόν πάντα πλημμυρισμένη.  

Αποφασίστηκε η αύξηση του ύψους του αντλιοστασίου κατά 1,00μ, έτσι ώστε να φτάσει στο ύψος του 

πεζοδρομίου για λόγους ασφαλείας. 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ΟΥ ΑΠΕ 

Η δαπάνη κατασκευής του έργου θα ανέλθει ως προς την αρχική σύμβαση στο ποσό των 1.640.529,21€ (με 

αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α), με μεταβολή στο οικονομικό αντικείμενο της αναθεώρησης και κατ’ επέκταση της 

αρχικής σύμβασης σε ότι αφορά την αναθεώρηση. 

α/α Ομάδα Εργασιών 

Δαπάνες 

Αρχικής 

Σύμβασης 

Προτεινόμενες 

Δαπάνες 1ου 

Α.Π.Ε. 

Προτεινόμενες 

Δαπάνες 2ου 

Α.Π.Ε. 

Διαφορές 

Δαπανών 

2ου Α.Π.Ε  με 

με 1ο ΑΠΕ 

1 Α : Χωματουργικά 634.426,35 725.966,95 746.871,62 20.904,67€ 

2 Β: Τεχνικά Έργα 354.526,81 419.533,23 393.942,24 -25.590,99€ 

3 Γ: Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες 57.862,75 57.862,75 62.551,08 4.688,33€ 

Άθροισμα 1.046.815,91 1.203.362,93 1.203.364,94 2,01 

Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 188.426,86 216.605,33 216.605,69 0,36 

Άθροισμα (Σ1) 1.235.242,77 1.419.968,26 1.419.970,63 2,37 

Απρόβλεπτα 185.286,42 560,93 558,56 -2,37 

Άθροισμα  1.420.529,19 1.420.529,19 1.420.529,19 0,00 

Λογιστικό λάθος 0,02 0,02 0,02 0,00 

Δαπάνη Αναθεώρησης 7.082,40 7.082,40 220.000,00 0,00 

Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ (Σ2) 1.427.611,61 1.427.611,61 1.640.529,21 0,00 

 

Η προτεινόμενη δαπάνη δεν επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και συγκεκριμένα στα 

εξής στοιχεία: α) δημόσια δαπάνη της πράξης, ή/και β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους κατηγορίες δαπανών 

(άμεσες/έμμεσες) και δεν επισύρει τροποποιήσεις ως προς τα γ) παραδοτέα και δ) δείκτες. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.0  ΜΕΛΕΤΗ 

1.1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΕΥΑ Ιωαννίνων 

1.2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.129.032,26€ 

1.3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
439(Πρακτικό 20) 19-12-2019 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ 

Ιωαννίνων 

2.0 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

2.1 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ε.Π. «Ήπειρος 2014 - 2020», 

με κωδικό MIS 5022575 

2.2 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.129.032,26€ (Χωρίς Φ.Π.Α.) 

3.0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

3.1 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 30/6/2020 
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3.2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 21/1323/14-08-2020 

3.3 ΕΚΠΤΩΣΗ 32,95% (μέσο ποσοστό έκπτωσης) 

3.4 ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 21-05-2021 

3.5 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1.427.611,61€ 

4.0 ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

4.1 ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου 

4.2 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 
Τσιούμπος Δημήτριος 

Βασίλειος Κυριαζής 

4.3 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου 

4.4 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΕΥΑ Ιωαννίνων 

5.0 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

5.1 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Λήξη 21/11/2021 (έχει υποβληθεί αίτημα παράτασης) 

5.2 ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: 
 

6.0 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  532.159,79€ 

2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 189.392,42€ 

3ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 224.636,58€ 

4ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 253.518,58€ 

5ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 167.497,02€ 

6ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 59.483,62€ 

 

         Κατόπιν των ανωτέρω, και έπειτα και από την θετική γνωμοδότηση της ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου  

(προέγκριση ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου με αριθ. πρωτ. 988/24-5-2022), 

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης 

1.640.529,21€  (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ), με μοναδική μεταβολή ως προς το οικονομικό αντικείμενο τη 

δαπάνη αναθεώρησης ποσού 220.000,00 € …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

Α. Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ», υποέργου Α/Α 5 της Πράξης «Οδός Σταύρου Νιάρχου», με κωδικό ΟΠΣ 
5022575 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» της ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας 
Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ01810012, αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», συνολικής δαπάνης 
€ 1.640.529,21 (με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α.), με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου 
κατά € 220.000,00 χωρίς ΦΠΑ, αποκλειστικά λόγω αναθεώρησης, βάσει και της αριθμ. πρωτ. 988/24-05-
2022 προέγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία 
διατυπώθηκε η θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το υποέργο Α/Α 5. 

Β. Η προκαλούμενη δαπάνη για τον ως άνω 2ο Α.Π.Ε. του υποέργου Α/Α 5 θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
έργου της ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ01810012 και τίτλο «Οδός Σταύρου 
Νιάρχου».  

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1126/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή υπογείου συστήματος περιμετρικής αποστράγγισης 
στο καθολικό της Ι.Μ. Γενεσίου της Θεοτόκου Σιστρουνίου», αναδόχου Ελένης Τασιούλα, 
μέχρι την 16-11-2022. 

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. 

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), 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. 9270/20-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1674/21-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«…5. Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις16-03-2022 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου 

Καχριμάνη και της αναδόχου Ελένης Τασιούλα για ποσό 5.900,00 € με Φ.Π.Α. 6.  Η προθεσμία περαίωσης 

των εργασιών ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες και λήγει την   16-07-2022. Β. ΕΙΔΙΚΑ 1. Λόγοι που επικαλείται 

ο ανάδοχος Ο ανάδοχος στην από 16-06-2022 αίτησή του αναφέρει ότι οι εργασίες καθυστέρησαν λόγω των 

«ιδιαίτερα δυσμενών καταστάσεων που βιώνουμε και κυρίως της έλλειψης ρευστότητας που αντιμετωπίζει η 

αγορά κατά την παρούσα χρονική περίοδο (ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη ανατίμηση των τιμών των υλικών) 

που καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου». Για τους παραπάνω λόγους ζητά 

την χορήγηση τετράμηνης παράτασης, ήτοι μέχρι 16-11-2022, για την ολοκλήρωση του έργου. 2. Απόψεις 

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

και εισηγείται την έγκριση παράτασης  της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 16-11-2022. 

 Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 16-11-2022 με αναθεώρηση, η οποία και 

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

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή υπογείου συστήματος περιμετρικής αποστράγγισης στο 
καθολικό της Ι.Μ. Γενεσίου της Θεοτόκου Σιστρουνίου», αναδόχου Ελένης Τασιούλα, μέχρι την 
16-11-2022, 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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: 9Π497Λ9-7ΔΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1127/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Γέφυρας Καλογήρου – 
Πρέβεζας (θέση Λιμποχωβίτη Ζέφυρος)», αναδόχου Γεωργίου Μυριούνη ΕΔΕ, μέχρι την 
30-10-2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 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 αρ. πρωτ. 9300/20-06-2022 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1644/20-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«… 5.Η Σύμβαση του Έργου: Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 10-03-2021 μεταξύ του Περιφερειάρχη 

Περιφέρειας Ηπείρου κ. Καχριμάνη Αλέξανδρο και του αναδόχου του έργου κ. Γεώργιο Μυριούνη, για το ποσό 

των  235.842,64€ (προ Φ.Π.Α.). 6.Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών. Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης 

ορίστηκε σε οκτώ (8) μήνες με λήξη την 10-11-2021.Με την αριθμ  31/1825/09-11-2021 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών του 

έργου μέχρι 30-0-6-2022. 7.. Στο έργο  έχουν εκτελεστεί εργασίες   85% . 8.  Ο Ανάδοχος με την από 16-06-

2022  αίτησή του αιτείται παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου για τους λόγους που επικαλείται               

Και επειδή Λόγω της διαμορφωθείσας κατάστασης και δυσκολίας προμήθειας των υλικών προέκυψαν 

καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των εργασιών ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι 30- 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 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Γέφυρας Καλογήρου – Πρέβεζας 
(θέση Λιμποχωβίτη Ζέφυρος)», αναδόχου Γεωργίου Μυριούνη ΕΔΕ, μέχρι την 30-10-2022, 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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: 9Π497Λ9-7ΔΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1128/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 
ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-12-2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9156/20-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1649/20-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής: 

«….6.ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου, του Προέδρου του ΔΣ της 

ΔΕΥΑΙ και της εταιρείας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε», με ΑΦΜ:094365535, για ποσό 1.427.611,61 

€ (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ).7.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση ορίζεται σε έξι 

(6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι η 21-11-2021. Με την αριθ. 35/2036/21-12-2021 Απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του 

έργου μέχρι 30-6-2022.8.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: Με την αριθ. 202611/19600/15-12-2021 

απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ - 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

του έργου .9. ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Μέχρι σήμερα, έχει υποβληθεί και ο 6ος λογαριασμός, με συνολικές πληρωμές 

στο έργο ποσού 1.429.113,24 €.10.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει 

κατασκευαστεί περίπου το 95% του έργου, με περαιωμένο σχεδόν το 95% της αποχέτευσης. Απομένουν 

τμήματα της ύδρευσης, κυρίως στην περιοχή απέναντι από το στρατόπεδο Βελισσαρίου, στον κοινόχρηστο 

χώρο. Β. ΕΙΔΙΚΑ 1.Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος Ο ανάδοχος στην από 25-5-2022 αίτησή του για 

παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, επικαλείται τους εξής λόγους: 

  «Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του έργου του θέματος, για να κατασκευαστούν τα προβλεπόμενα 

δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, πρέπει να προηγηθεί η δημιουργία της σκάφης της οδού Νιάρχου, από την 

βασική εργολαβία κατασκευής της νέας οδού. Επειδή υπάρχουν ακόμη σημαντικές καθυστερήσεις με την 

μετατόπιση των δικτύων ΔΕΔΔΗΕ, οπτικής ίνας VODAFONE & δικτύου ΟΤΕ στην δημοτική πλατεία στην 

περιοχή του κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας (περιοχή στρατοπέδου Βελισσαρίου), αλλά και 

στην περιοχή της θέσης του νέου αντλιοστασίου ακαθάρτων, που έχει ως άμεση συνέπεια την αδυναμία 

δημιουργίας της σκάφης της οδού Νιάρχου. Αυτό έχει σαν συνέπεια ότι δεν έχουν ακόμη εκτελεστεί οι 

προπαρασκευαστικές εργασίες αποξηλώσεων και καθαιρέσεων για να κατασκευασθεί το νέο δίκτυο ύδρευσης 

που συνδέεται με τον υφιστάμενο αγωγό ύδρευσης στην αρχή της ανωτέρω πλατείας. Ομοίως δεν έχουν 

εκτελεστεί οι προπαρασκευαστικές εργασίες αποξηλώσεων και καθαιρέσεων για να κατασκευασθεί το νέο 

αντλιοστάσιο ακαθάρτων στην περιοχή του κυκλικού κόμβου ΚΚ1 

 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας των εργασιών κατά επτά μήνες 

και δέκα ημέρες, ήτοι μέχρι 31-12-2022». 

 2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας 

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

να σημειωθεί ότι: 

 •Υπάρχουν τμήματα, τα οποία, δεν μπορούν να περαιωθούν, λόγω καθυστερήσεων ΔΕΔΔΗΕ, οπτικής ίνας 

Vodafone και ΟΤΕ, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται χρονικά η κατασκευή τους.  Ωστόσο τα τμήματα αυτά 

είναι σε πολύ μικρή έκταση και σημειακά (πχ αντλιοστάσιο ακαθάρτων, ύδρευση στο πάρκο στη διασταύρωση 

της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας), γεγονός που αποτυπώνεται και από την οικονομική απορρόφηση του έργου 

(89%). 

 •Η παράταση των 7 μηνών δεν επηρεάζει την ολοκλήρωση της Πράξης. 

 Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

απώτερο σκοπό την άρτια ολοκλήρωση του υποέργου και της Πράξης, εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης 

προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι τις 31-12-2022.ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση 

παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι 31.12.2022...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
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Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ 
Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-12-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την αριθ. πρωτ. 
1190/15-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1129/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμού Καμπής Δ.Ε. 
Ξηροβουνίου», αναδόχου εταιρείας «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 31-12-2022. 

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 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 

http://www.php.gov.gr/
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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. 8912/20-06-2022 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1647/20-06-
2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…6.ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε την από 29-07-2016 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της εταιρείας 

«ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», με ΑΦΜ:999700441, για ποσό 1.374.905,86 € (χωρίς Φ.Π.Α) 7.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία που 

τάσσει η αρχική σύμβαση ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι η 29-1-2018. Με την 

αριθ. 35/2042/21-12-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε νέα Παράταση προθεσμίας 

εργασιών του έργου μέχρι 30-6-2022. 8.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: Με την αριθ. πρωτ. 160558/14624/9-11-2019 

απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου έχει εγκριθεί ο 4ος Α.Π.Ε (τακτοποιητικός σε ισοζύγιο) του 

έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 1.374.905,86 € χωρίς Φ.Π.Α. 9.ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την 19η 

πιστοποίηση έχει πληρωθεί το ποσό των 1.351.568,92 € χωρίς το ΦΠΑ. 10. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: 

Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί  περίπου το 100% των φρεατίων, το 100% του βαρυτικού αγωγού και το 95% του 

καταθλιπτικού αγωγού (Απομένει το διερχόμενο τμήμα του καταθλιπτικού αγωγού εντός ιδιοκτησίας Καλαντζή περίπου 250 

μέτρων)  Β. ΕΙΔΙΚΑ 1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος Ο ανάδοχος στην από 31-5-2022 αίτησή του για τη νέα 

παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, επικαλείται τον εξής λόγο: Δεν έχει λυθεί ακόμη το ζήτημα της 

όδευσης του καταθλιπτικού αγωγού εντός του οικοπέδου ιδιοκτησίας Καλαντζή (σημεία Κ1-29/Κ1-32). Κατόπιν των 

ανωτέρω ο Ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου μέχρι 31-12-2022. 2. Απόψεις της διευθύνουσας 

υπηρεσίας Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμο τον λόγο που αναφέρεται στην αίτηση του αναδόχου και επιπλέον αξίζει να 

σημειωθεί ότι: • Η όδευση του καταθλιπτικού αγωγού του έργου του θέματος για περίπου 250 μέτρα διέρχεται μέσα από 

ιδιοκτησίες. Έχει γίνει η συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων από τα αστικά δικαστήρια και αναμένεται η οριστική 

απόφαση, σχετικά με τη συγκεκριμένη διέλευση. Η συνολική παράταση των 6 μηνών δεν επηρεάζει την ολοκλήρωση της 

Πράξης. Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου 

προτείνουμε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι τις  31-12-2022, η οποία και 

κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του θέματος, συνεπώς ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την 

έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι 31.12.2022...». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμού Καμπής Δ.Ε. Ξηροβουνίου», αναδόχου 
εταιρείας «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 31-12-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την 
με αριθ. πρωτ. 1140/08-06-2022 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 
Ηπείρου.  

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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: 9Π497Λ9-7ΔΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1130/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ιονίων 
Νήσων – Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια 
κλιματιστικών νωπού αέρα για διαδρόμους θαλάμων COVID και ΤΕΠ του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 32.000,00 € με 
ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης 
και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9885/29-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1766/29-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η προμήθεια, κλιματιστικών 100% νωπού αέρα για 

την είσοδο και για τους  διαδρόμους θαλάμων COVID και ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 

Ιωαννίνων για την αποφυγή διασποράς της πανδημίας. 

Προκειμένου να γίνει η εκτέλεση του έργου απαιτείται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και με την 

παρούσα εισήγηση σας υποβάλλουμε, για έγκριση, σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, στο οποίο περιγράφεται 

το αντικείμενο της σύμβασης, η διάρκεια ισχύος της, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

και οι λοιποί όροι. 

Ύστερα από τα παραπάνω σας καλούμε όπως αποφασίσετε για: 

✓ Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ  Περιφέρειας Ηπείρου και της  6η Υγειονομικής 

Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων -  Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση του 

έργου: «Προμήθεια, κλιματιστικών νωπού αέρα για διαδρόμους θαλάμων COVID και ΤΕΠ του 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων»» , με συνολικό προϋπολογισμό 32.000,00€. 

✓ Την έγκριση των όρων της λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό 

επισυναπτόμενο κείμενο.    

✓ Τον ορισμό των: α) την κ. Παπαρούνα Ζωή, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών),υπάλληλο της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρώτριά του την κ. Κερομύτη Αγνή, ΤΕ 

Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών) υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και 

β) τον κ. Νάκα Αθανάσιο, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών),υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων ΠΕ Ιωαννίνων με αναπληρωτή του τον κ. Νάκο Αργύριο, ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών 

Δομικών Έργων),υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, ως εκπροσώπων για την 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής 

Την έγκριση της δαπάνης 32.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 

2020ΕΠ53000001 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών Δράσεων περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 

για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια, κλιματιστικών νωπού αέρα για διαδρόμους θαλάμων COVID και 

ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων» , με συνολικό προϋπολογισμό 32.000,00€.…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της  
6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων – Ηπείρου και Δυτικής 
Ελλάδας, για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια, κλιματιστικών νωπού αέρα για 
διαδρόμους θαλάμων COVID και ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 
Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 32.000,00 με ΦΠΑ 

και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. 
πρωτ. 9885/29-06-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
Σχέδιο. 
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Σκοπός της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης είναι η προμήθεια, κλιματιστικών 100% 
νωπού αέρα για την είσοδο και για τους διαδρόμους θαλάμων COVID και ΤΕΠ του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για την αποφυγή διασποράς της 
πανδημίας. 

Β. Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, 
ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, τους κάτωθι υπαλλήλους: α) την κα 
Παπαρούνα Ζωή, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρώτριά της την κα Κερομύτη Αγνή, ΤΕ 
Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών) υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου και β) τον κ. Νάκα Αθανάσιο, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων 
Μηχανικών),υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ιωαννίνων με αναπληρωτή του τον 
κ. Νάκο Αργύριο, ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων),υπάλληλο της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

Γ. Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 32.000,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών Δράσεων 
περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια, 
κλιματιστικών νωπού αέρα για διαδρόμους θαλάμων COVID και ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων». 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1131/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 «Καθαρισμός του κάμπου Λίθινου και Σακελλαρικού παραπλεύρως των τσιμενταυλάκων 
από χόρτα και βάτα (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. 9399/24-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1711/27-06-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη….. 

1. Το με αριθ. Πρωτ. 632/26-5-2022 έγγραφο του ΤΟΕΒ του Δήμου Ζίτσας ότι τα χόρτα έχουν μεγαλώσει 

πολύ σε όλους τους δρόμους του  κάμπου Λίθινου και Σακελλαρικού παραπλέυρως των τσιμενταυλάκων με 

αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία στα ποτίσματα την περίοδο αυτή στα χωράφια τους . Η υπηρεσία μας που 

ασχολείται με τη συντήρηση του πρασίνου τόσο επί των Εθνικών και  Επαρχιακών  Οδών κρίνει ότι  πρέπει 

να γίνει συντήρηση (κοπή χόρτων και βάτων) και στους δρόμους του κάμπου Λίθινου και Σακελλαρικού 

παραπλέυρως των τσιμενταυλάκων για την εύρυθμη λειτουργία των αρδεύσεών του κάμπου, αλλά και για την 

προστασία από πυρκαγιές. 

2. Την  με  αριθμ. : 95673/6328/20-6-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού 10.000,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Συντήρηση, συμπλήρωση και 

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

«Καθαρισμός του κάμπου Λίθινου και Σακελλαρικού παραπλέυρως των τσιμενταυλάκων από χόρτα και βάτα 

παροχή υπηρεσιών» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2019ΕΠ5300001. προϋπολογισμού: 

10.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Καθαρισμός του κάμπου Λίθινου 

και Σακελλαρικού παραπλέυρως των τσιμενταυλάκων από χόρτα και βάτα.(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: 10.000,00 € (με Φ.Π.Α.) …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 10.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2019 ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας 
Ηπείρου 2019-2021» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός του 
κάμπου Λίθινου και Σακελλαρικού παραπλεύρως των τσιμενταυλάκων από χόρτα και βάτα (παροχή 
υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται συντήρηση (κοπή χόρτων και βάτων) στους δρόμους του 
κάμπου Λίθινου και Σακελλαρικού, παραπλεύρως των τσιμενταυλάκων τόσο για την εύρυθμη λειτουργία 
των αρδεύσεων του κάμπου, όσο  και για την προστασία από πυρκαγιές. 

➢ 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1132/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 «Αποκατάσταση στα πέτρινα παγκάκια στον παραλίμνιο πεζόδρομο στην περιοχή 
Ανατολής (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. 9393/23-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1749/29-06-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…  Παίρνοντας υπόψη….. 

Την υπ’ αριθ πρωτ 95706/6332/20-6-2022  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: «Αποκατάσταση στα πέτρινα παγκάκια στον παραλίμνιο πεζόδρομο στην περιοχή Ανατολής»)                                                                                                                                           

Την από  23-6-2022 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 στα πέτρινα 

παγκάκια στον παραλίμνιο πεζόδρομο στην περιοχή Ανατολής. Θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες εκσκαφές –

καθαρισμός του πρανούς όπισθεν του υφιστάμενου τοίχου . Ρίψει μπετόν καθαριότητος και κτίσιμο του 

καινούργιου πέτρινου τοίχου από λιθοδομή στη θέση του προ υπάρχοντος 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου «Αποκατάσταση στα πέτρινα παγκάκια στον παραλίμνιο 

πεζόδρομο στην περιοχή Ανατολής (παροχή  υπηρεσιών)» σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ 

με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρεια Ηπείρου 2020-2022», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στα πέτρινα παγκάκια στον 
παραλίμνιο πεζόδρομο στην περιοχή Ανατολής (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 23-06-2022 
τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε  εργασίες αποκατάστασης στα 
πέτρινα παγκάκια, στον παραλίμνιο πεζόδρομο στην περιοχή Ανατολής, ήτοι εκσκαφές – καθαρισμός του 
πρανούς όπισθεν του υφιστάμενου τοίχου, ρίψη μπετόν καθαριότητος και κτίσιμο καινούργιου πέτρινου 
τοίχου, από λιθοδομή, στη θέση του προϋπάρχοντος. 

➢ 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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: 9Π497Λ9-7ΔΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1133/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 «Κοπή μεγάλων δέντρων επί της Λεωφόρου Νιάρχου, εντός της Γεωργικής Σχολής στον 
Κατσικά και στο Σταυροχώρι Πρέβεζας (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 

http://www.php.gov.gr/
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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. 9394/23-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1750/29-06-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη….. 

1. Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Κατασκευή της Λεωφόρου Νιάρχου» θα πρέπει να γίνει άμεσα η κοπή 

και απομάκρυνση κάποιων ακόμη δέντρων πολύ μεγάλων, τα οποία  βρίσκονται στα ερείσματα  της εθνικής 

οδού από διασταύρωση Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου έως διασταύρωση με την Ε.Ο. Ιωαννίνων Άρτας 

προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες του έργου ,επίσης πρέπει να γίνει η κοπή κάποιων μεγάλων δέντρων 

(Λεύκες) εντός της Γεωργικής Σχολής Κατσικάς επικίνδυνων να πέσουν και μετά το από 28-5-2022 αίτημα 

του κ. Κων/νου Κόκκορη Ιερέως από το Σταυροχώρι Πρέβεζας πρέπει να κοπούν 7 επτά πολύ μεγάλων 

δέντρων τα οποία είναι δίπλα στην εκκλησία επικίνδυνα να πέσουν στη στέγη .  

2. Την  με  αριθμ. :95719/6334/20-6-2022 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 μεγάλων  δέντρων επί της 

Λεωφόρου Νιάρχου, εντός της Γεωργικής Σχολής στον Κατσικά και στο Σταυροχώρι Πρέβεζας (παροχή 

υπηρεσιών)».   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Κοπή μεγάλων  δέντρων επί της Λεωφόρου Νιάρχου,  

εντός της Γεωργικής Σχολής στον Κατσικά και στο Σταυροχώρι Πρέβεζας  (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 μεγάλων δέντρων επί της Λεωφόρου Νιάρχου, 
εντός της Γεωργικής Σχολής στον Κατσικά και στο Σταυροχώρι Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει 
της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου, επειδή απαιτείται η κοπή και απομάκρυνση των μεγάλων δέντρων, τα οποία  βρίσκονται στα 
ερείσματα της εθνικής οδού, από διασταύρωση Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου έως διασταύρωση με την 
Ε.Ο. Ιωαννίνων Άρτας, προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες του έργου «Κατασκευή της Λεωφόρου 
Νιάρχου», καθώς επίσης και κοπή κάποιων μεγάλων δέντρων (Λεύκες) εντός της Γεωργικής Σχολής 
Κατσικάς, καθώς επίσης και δίπλα στην εκκλησία στο Σταυροχώρι Πρέβεζας διότι υπάρχει κίνδυνος 
πτώσης αυτών στη στέγη. 

➢ 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1134/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 «Κοπή χόρτων και κλάδεμα θάμνων σε αγροτικούς δρόμους της 
κοινότητας Ζίτσας (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. 
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9398/24-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1752/29-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη….. 

1. Το με αριθ. Πρωτ. 7780/14-6-2022 έγγραφο του Δήμου Ζίτσας ότι τα χόρτα έχουν μεγαλώσει πολύ σε όλους 

τους δρόμους Επαρχιακούς και Αγροτικούς και ζητά την βοήθεια της Περιφέρειας. Η υπηρεσία μας που 

ασχολείται με τη συντήρηση του πρασίνου τόσο επί των Εθνικών και  Επαρχιακών  Οδών κρίνει ότι   πρέπει 

να γίνει και στους Αγροτικούς δρόμους που τέμνονται με το επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Ζίτσας για 

την εύρυθμη λειτουργία του Επαρχιακού   Οδικού δικτύου,  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. : 95679/6327/20-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 12.000,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου  : « Συντήρηση, συμπλήρωση 

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

«Κοπή χόρτων και κλάδεμα θάμνων σε αγροτικούς δρόμους της κοινότητας Ζίτσας» παροχή υπηρεσιών). 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2019ΕΠ5300001. προϋπολογισμού: 12.000,00 € (με 

Φ.Π.Α.). 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Κοπή χόρτων και κλάδεμα θάμνων σε αγροτικούς 

δρόμους της κοινότητας Ζίτσας» (παροχή υπηρεσιών).έργου : « Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση 

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

Κ.Α.2019ΕΠ53000001 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. 2019ΕΠ5300001 
και τίτλο «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο  
Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Κοπή χόρτων και κλάδεμα θάμνων σε αγροτικούς δρόμους της κοινότητας Ζίτσας (παροχή 
υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται η συντήρηση του πρασίνου τόσο επί 
των Εθνικών και Επαρχιακών Οδών όσο και των Αγροτικών δρόμων που τέμνονται με το 
επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Ζίτσας για την εύρυθμη λειτουργία αυτού 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 
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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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1135/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 του από 24-06-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Κατασκευή ζώνης στράγγισης και ανακούφισης για την αποφυγή κατολίσθησης επί της 3ης 
επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού 186.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων 
της διαπραγμάτευσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 6/410/10-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του 
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
για την υλοποίηση του υποέργου «Κατασκευή ζώνης στράγγισης και ανακούφισης για την αποφυγή 
κατολίσθησης επί της 3ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού 186.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με 
την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την σχετική 
απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας 
ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν 
από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 3295/09-
03-2022 εισήγηση της υπηρεσίας. Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελής 
Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και της 
Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 7022/27-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1724/27-06-
2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για 
έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του 
θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα 
«PROJECT ANALYSIS I.K.E.», με προσφορά  120.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή  
έκπτωση 20,00%. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 24-06-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που 
διενεργήθηκε στις 24-06-2022 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 38375/3672/01-04-2022 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 6/410/10-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την 
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή ζώνης στράγγισης και ανακούφισης για την 
αποφυγή κατολίσθησης επί της 3ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού 186.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»,  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των 
φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης, ήτοι των 
υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ Ε.Δ.Ε.» β)  «PROJECT 
ANALYSIS I.K.E.»  και  γ) «TSAGOIL O.E..» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και 
διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και 
στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και 
βελτιωμένης προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.  

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού 
φορέα «PROJECT ANALYSIS I.K.E.» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την 
ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι 
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προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας 
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης στον οικονομικό φορέα «PROJECT ANALYSIS I.K.E.», με προσφορά  120.000,00 € χωρίς 
Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 20,00%. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή ζώνης στράγγισης και ανακούφισης για την αποφυγή κατολίσθησης επί 
της 3ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού 186.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 
δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», στον οικονομικό φορέα «PROJECT ANALYSIS I.K.E.», με 
προσφορά 120.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 20,00% και 

− Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «PROJECT ANALYSIS 
I.K.E.» , και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 
120.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α  και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 
δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022». 

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

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 6/410/10-03-2022 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 

Διαγωνιστικής διαδικασίας με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 

κατ’ εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω 

των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης– άρθρο 125 του Ν. 

4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του Υποέργου «Κατασκευή ζώνης 

στράγγισης και ανακούφισης για την αποφυγή κατολίσθησης επί της 3ης επαρχιακής οδού», 

προϋπολογισμού 186.000,00 € (με ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή 

 

   Στα Ιωάννινα, την 24 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ οι υπογράφοντες: 

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

2. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι., μέλος 

3. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι., μέλος 

που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του ως άνω έργου και σύμφωνα με: 

α) την υπ. αρίθμ. 6/410/10-03-2022 (ΑΔΑ: 6ΘΕΘ7Λ9-Λ0Η) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

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

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

Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Κατασκευή 

ζώνης στράγγισης και ανακούφισης για την αποφυγή κατολίσθησης επί της 3ης επαρχιακής 

οδού», προϋπολογισμού 186.000,00 € (με ΦΠΑ), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, 

όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 34149/3272/08-03-2022 απόφαση 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων.  

και 

β) την με  αρ. πρωτ. 38375/3672/01-04-2022 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με την 

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

(3) οικονομικοί φορείς.  

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

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

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

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

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

την αρ. πρωτ. 38375/3672/01-04-2022 πρόσκληση και έλαβε καταφατική απάντηση, οπότε η Επιτροπή 

παρέλαβε τρεις (3) φακέλους προσφορών, οι οποίοι όπως διαπιστώθηκε από την Επιτροπή είχαν 
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κατατεθεί στο πρωτόκολλο εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την αναγραφόμενη σε κάθε φάκελο ώρα και 

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

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε κατά 

σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη 

της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο  εξουσιοδοτημένος 

εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του 

άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα οποία αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους και 

μονογράφησαν. 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής τους  στο 

πρακτικό (πίνακας 1) των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολούθησε σε ανοικτή συνεδρίαση η 

αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης 

καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως κάτωθι πρακτικό (πίνακας 1). 

ΠΙΝΑΚΑΣ (1) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

Α/Α Αρ. πρωτ.  Επωνυμία προσφέροντα 

1 53216/5125/07-04-2022 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ Ε.Δ.Ε. 

2 54216/5220/11-04-2022 PROJECT ANALYSIS Ι.Κ.Ε. 

3 55387/5320/02-04-2022 TSAGOIL O.E. 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών 

της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της 

οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού 

έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με τις αναγκαίες διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων 

αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων.  

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον κατωτέρω πίνακα 

(2) κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά). 

ΠΙΝΑΚΑΣ (2) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντα Έκπτωση (%) 

1 PROJECT ANALYSIS Ι.Κ.Ε. 8,00 

2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ Ε.Δ.Ε. 5,00 

3 TSAGOIL O.E. 4,00 

 

Ακολούθως, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 38375/3672/01-04-2022 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχν. Έργων 

Π.Ε. Ιωαννίνων, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, η Επιτροπή κάλεσε τους 

προσφέροντες με το υπ’ αριθμ. 54216/5220/12-04-2022 έγγραφό της για υποβολή τυχόν βελτιωμένων 

προσφορών. Ο οικονομικός φορέας PROJECT ANALYSIS Ι.Κ.Ε υπέβαλλε με το υπ’ αριθμ.58203/5652/15-

04-2022 έγγραφό του βελτιωμένη οικονομική προσφορά. Τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου 

διαπραγμάτευσης παρουσιάζονται στον πίνακα 3 που ακολουθεί:  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ – β’ γύρος 

διαπραγμάτευσης 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντα Έκπτωση (%) 

1 PROJECT ANALYSIS Ι.Κ.Ε. 20,00 

2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ Ε.Δ.Ε. 5,00 

3 TSAGOIL O.E. 4,00 

Ακολούθως η υπηρεσία κάλεσε με το αρ. πρωτ. 58203/5652/03-05-2022 έγγραφό της, τον προσωρινό 

μειοδότη «PROJECT ANALYSIS Ι.Κ.Ε.» να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της 

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

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

στην Αναθέτουσα αρχή. 

 Στις  24 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθαμε σε 

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

πρωτ. ΔΤΕΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 72832/7022/13-05-2022 από τον προσωρινό μειοδότη «PROJECT ANALYSIS 

Ι.Κ.Ε.». 

 Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν διαπίστωσε 

ότι:  

• Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα 

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

ΤΕΥΔ, καθώς και με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και της αρ. πρωτ. 38375/3672/01-

04-2022 Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με την διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 

4412/16 

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

έργου: «Κατασκευή ζώνης στράγγισης και ανακούφισης για την αποφυγή κατολίσθησης επί 

της 3ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού 186.000,00 € (με ΦΠΑ), στον οικονομικό φορέα 

«PROJECT ANALYSIS Ι.Κ.Ε.», με προσφορά  120.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και μέση τεκμαρτή 

έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20,00%).  

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

κατωτέρω. 

Ιωάννινα,  24 Ιουνίου  2022 

 
Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο πρόεδρος 
 

Τα μέλη 
 

 
Αικατερίνη Καραγιώτη 

 
Ιωάννης Μάμαλης 

 
 

Κωνσταντίνος Γκεσούλης  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1136/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση χώρου πρόσβασης Μοναστηρίου Αγίου Δημητρίου 
Κρύας», αναδόχου «MA.I.CON. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», μέχρι την 24-05-2023. 

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. 

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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8474/27-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1737/28-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής: «…5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Κου Περιφερειάρχη Ιωαννίνων 

και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 4-9-2019 για ποσό 39.007,92 €  χωρίς το Φ.Π.Α.6. Η προθεσμία 

περαίωσης των εργασιών του έργου λήγει την 4-7-2022.  7. Με την από 3-6-2022 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά 

παράταση της προθεσμίας μέχρι 24-5-2023, για τους λόγους που αναφέρει στην αίτησή του. 9. Το έργο έχει 

εκτελεστεί σε ποσοστό 65% .  Ύστερα από τα παραπάνω  ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης 

προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι 24-5-2023.…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π. Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση χώρου πρόσβασης Μοναστηρίου Αγίου Δημητρίου Κρύας», 
αναδόχου «MA.I.CON. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», μέχρι την 24-05-2023, με δικαίωμα 
αναθεώρησης. 

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, ο οποίος δήλωσε ότι ψηφίζει αρνητικά 
και παρέπεμψε στην τοποθέτησή του στην αριθμ. 28/1605/07-10-2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία είχε χορηγηθεί η προηγούμενη παράταση στο έργο, όπου 
είχε επισημάνει τα εξής: «Το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι υπερβολικά μεγάλο και θα πρέπει 
να ασκηθεί από την υπηρεσία επιστάμενος έλεγχος και επίβλεψη στο έργο, ώστε να μην χρειασθεί να 

ζητηθεί από τον ανάδοχο και χορηγηθεί άλλη προθεσμία για την περαίωσή του». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1137/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς αρχαιολογικό χώρο Καστρίτσας (Α’ Φάση)», 
αναδόχου «Παναγιώτης Χ. Ντούλιας Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 02-01-2023. 

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. 

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 Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8350/28-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1754/29-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:   

«….6.  Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την  07-01-2021 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου 

Καχριμάνη και του αναδόχου  Παναγιώτη Ντούλια  για ποσό  115.682,92€ χωρίς ΦΠΑ.7. Ο συμβατικός 

χρόνος περαίωσης των εργασιών  ορίστηκε σε τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές Ημέρες  και έληγε  στις 

02-01-2022 και με την υπ’ αριθ. 34/1971/08-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ9ΣΛ7Λ9- ΕΨΔ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 1η  παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι 

την  02-07-2022. 8. Με την από  02-06-2022  αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης 

περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την  02-01-2023 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 9. 

Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 02-01-2023, για εκτέλεση των 

υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 

του Ν. 4412/16. Και επειδή Ο χρόνος παράτασης έως την 02-01-2023 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση 

του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας. Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 60,00% των εργασιών του 

έργου και απαιτείται επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση των υπολειπομένων, προκειμένου να 

ολοκληρωθούν έντεχνα, αφού η φύση των εργασιών (οι εργασίες πραγματοποιούνται δίπλα σε αρχαιολογικό 

χώρο), σε συνδυασμό με της απαιτήσεις της αρμόδιας εφορείας αρχαιοτήτων, για την διατήρηση του φυσικού 

κάλους, γεγονός που καθυστερεί την υλοποίηση του έργου. Επιπλέον απαιτείται χρόνος και για την σύνταξη 

Α.Π.Ε. και τις διαδικασίες για το κλείσιμο του φακέλου της εργολαβίας. Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση 

παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο λήγει  την  02-07-2022 μέχρι την 02-01-2023, 

και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου.. ….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς αρχαιολογικό χώρο Καστρίτσας (Α’ Φάση)», αναδόχου 
«Παναγιώτης Χ. Ντούλιας Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 02-01-2023, 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1138/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Συλλογή και δίκτυο μεταφοράς νερού για κτηνοτροφική χρήση στην ευρύτερη περιοχή της 
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.  

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9313/17-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1655/20-06-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας  υπόψη….. 

7.Την υπ’ αριθ.  94653/6275 από  17-06-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ του 

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

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

δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», (Υποέργο: «Συλλογή και δίκτυο μεταφοράς νερού για 

κτηνοτροφική χρήση στην ευρύτερη περιοχή της Χρυσοβίτσας (παροχή υπηρεσιών)». 

8.Την από  17-06-2022 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 συλλογής νερού  από πηγές 

στην ευρύτερη περιοχή της Χρυσοβίτσας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα λειψυδρίας στην 

ευρύτερη περιοχή και να καλυφθούν οι ανάγκες για νερό επαγγελματικών που δραστηριοποιούνται στον 

παραγωγικό τομέα. Θα επισκευαστούν οι υπάρχουσες υποδομές και θα αναπτυχθούν νέα δίκτυα για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου : «Συλλογή και δίκτυο μεταφοράς 

νερού για κτηνοτροφική χρήση στην ευρύτερη περιοχή της Χρυσοβίτσας (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των 

πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ 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 
«Συλλογή και δίκτυο μεταφοράς νερού για κτηνοτροφική χρήση στην ευρύτερη περιοχή της Χρυσοβίτσας 
(παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 17-06-2022 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, συλλογής νερού, από πηγές, στην ευρύτερη περιοχή της Χρυσοβίτσας, προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα λειψυδρίας στην περιοχή και να καλυφθούν οι ανάγκες για νερό 
επαγγελματιών, οι οποίοι  δραστηριοποιούνται στον παραγωγικό τομέα, με επισκευή των υπαρχουσών 
υποδομών και ανάπτυξη νέων δικτύων. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1139/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άρση καταπτώσεων, καθαρισμός τάφρων και διευθέτηση όμβριων από Συρράκο προς 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.  

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9825/28-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1745/28-06-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη….. 

7.Την υπ’ αριθ.  91776/6124  από  14-06-2022 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: 

«Άρση καταπτώσεων, καθαρισμός τάφρων και διευθέτηση όμβριων από Συρράκο προς  Περιστέρι  (παροχή 

υπηρεσιών)».  

8.Την από 24-06-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας 

Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες αποκατάστασης  χωμάτινης 

οδοποιίας που χρησιμοποιούν οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι, αλλά και περιηγητές στην ευρύτερη περιοχή 

του Συρράκου και του Περιστερίου,. Επίσης, θα γίνουν εργασίες καθαρισμού τάφρων για την διευθέτηση των 

όμβριων, καθώς επίσης και κάθε χωματουργική εργασία που θα απαιτηθεί για την άρτια ολοκλήρωση των 

εργασιών 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Άρση καταπτώσεων, καθαρισμός τάφρων και 

διευθέτηση όμβριων από Συρράκο προς  Περιστέρι (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 «Άρση καταπτώσεων, καθαρισμός τάφρων και διευθέτηση 
όμβριων από Συρράκο προς Περιστέρι (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 24-06-2022 τεχνικής 
έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες αποκατάστασης χωμάτινης οδοποιίας 
η οποία χρησιμοποιείται από μετακινούμενους κτηνοτρόφους, αλλά και περιηγητές, στην ευρύτερη 
περιοχή του Συρράκου και του Περιστερίου και συγκεκριμένα εργασίες καθαρισμού τάφρων για την 
διευθέτηση των όμβριων, καθώς επίσης και οποιαδήποτε χωματουργική εργασία απαιτηθεί για την άρτια 
ολοκλήρωσή 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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: 9Π497Λ9-7ΔΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1140/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Κατασκευή πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
συστημάτων για τις ανάγκες των μετακινούμενων κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Ηπείρου» 
(Υποέργο: «Προμήθεια υλικών για την κατασκευή στεγάστρων στο Βουλγαρέλι)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το 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: 9Π497Λ9-7ΔΜ
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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. 9593/29-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1755/29-06-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7.Την υπ’ αριθ.  98310/6499 από  23-06-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ  030 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ03000006 και τίτλο : 

«Κατασκευή πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων και εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων για τις ανάγκες των 

μετακινούμενων κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Προμήθεια υλικών για την  κατασκευή στεγάστρων 

στο Βουλγαρέλι». 

8.Την από 29-06-2022 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 υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για 

την επισκευή και ανακατασκευή κοινόχρηστων σταυλικών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή του Δ.Δ. Βουλγαρελίου, 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα χρόνια που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι. Πρόκειται κυρίως για ξύλινα 

στοιχεία κατασκευής σκελετού, καθώς και μεταλλικά για την επιστέγαση  και την πλαγιοκάλυψη  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  έργου:  «Κατασκευή πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων 

και εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων για τις ανάγκες των μετακινούμενων κτηνοτρόφων της Περιφέρειας 

Ηπείρου» (Υποέργο : «Προμήθεια υλικών για την κατασκευή στεγάστρων στο Βουλγαρέλι»),  σε βάρος των πιστώσεων 

της ΣΑΕΠ  030 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ03000006, 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 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ03000006 για την υλοποίηση 
του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων και εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών συστημάτων για τις ανάγκες των μετακινούμενων κτηνοτρόφων της Περιφέρειας 
Ηπείρου»  (Υποέργο: «Προμήθεια υλικών για την κατασκευή στεγάστρων στο Βουλγαρέλι»), βάσει της 
από 29-06-2022 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 υλικών που θα 
χρησιμοποιηθούν για την επισκευή και ανακατασκευή κοινόχρηστων σταυλικών εγκαταστάσεων, στην 
ευρύτερη περιοχή του Δ.Δ. Βουλγαρελίου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν χρόνια προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι και συγκεκριμένα ξύλινα στοιχεία κατασκευής σκελετού, καθώς και 
μεταλλικά, για την επιστέγαση και την πλαγιοκάλυψη.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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: 9Π497Λ9-7ΔΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1141/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Εργασίες αποκατάστασης ομβροδεξαμενής και βελτίωση κτηνοτροφικών υποδομών στην 
Καλουτά (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 Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9595/29-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1757/29-06-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη….. 

7.Την υπ’ αριθ. 97518/6454  από  22-06-2022 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 αποκατάστασης ομβροδεξαμενής  και 

βελτίωση κτηνοτροφικών υποδομών στην Καλουτά (παροχή υπηρεσιών)».  

8.Την από 29-06-2022 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  αποκατάσταση 

ομβροδεξαμενής στην περιοχή του Δ.Δ. Καλουτά, όπου θα πραγματοποιηθούν  εργασίες χωματουργικές, αλλά 

και με οπλισμένο σκυρόδεμα , προκείμενου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα από την έλλειψη νερού. Θα 

γίνει επίσης αποκατάσταση των χώρων που χρησιμοποιούν οι κτηνοτρόφο, καθώς κι βελτίωση της βατότητας 

των οδών πρόσβασης προς την περιοχή αυτή 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης ομβροδεξαμενής  και 

βελτίωση κτηνοτροφικών υποδομών  στην Καλουτά  (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 αποκατάστασης ομβροδεξαμενής και βελτίωση κτηνοτροφικών υποδομών στην Καλουτά 
(παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 29-06-2022 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 ομβροδεξαμενής στην περιοχή του Δ.Δ. Καλουτά, ήτοι εργασίες 
χωματουργικές, αλλά και με οπλισμένο σκυρόδεμα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα 
από την έλλειψη νερού, καθώς επίσης αποκατάσταση των χώρων που χρησιμοποιούν οι κτηνοτρόφοι και 
βελτίωση της βατότητας των οδών πρόσβασης προς την περιοχή αυτή. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1142/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή Τελών χρήσης Μηχανημάτων Έργου 
έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
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«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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 Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4249/21-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1666/21-
06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης ποσού 17.669,08 € και τη διάθεση πίστωσης σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων στον 
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2022 (Ε.Φ.:072 και ΚΑΕ 0.899.01) για την 
πληρωμή Τελών χρήσης Μηχανημάτων Έργου έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με 
τη συνημμένη κατάσταση της ΑΑΔΕ και τις εξήντα πέντε (65) σχετικές ταυτότητες οφειλής. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού 17.669,08 € και τη διάθεση των απαιτούμενων 
πιστώσεων σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. 
έτους 2022 του Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0899.01, για την πληρωμή Τελών χρήσης Μηχανημάτων Έργου έτους 
2022 της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής: 

α/α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΠΟΣΟ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1 ΜΕ 123719 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 186,48 

2 ΜΕ 123715 ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ ΛΑΚΚΩΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 242,42 

3 ΜΕ 121950 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 155,40 

4 ΜΕ 121951 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 155,40 

5 ΜΕ 113269 ΕΚΣΑΦΕΑΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 282,83 

6 ΜΕ 103974 

ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΛΕΠΙΔΑ 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 652,68 

7 ΜΕ 121956 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 167,83 

8 ΜΕ 121957 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 161,62 

9 ΜΕ 121954 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 212,90 

10 ΜΕ 121955 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 278,17 

11 ΜΕ 121952 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 211,34 

12 ΜΕ 121953 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 278,17 

13 ΜΕ 121965 

ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΛΕΠΙΔΑ 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ-ΓΕΡΑΝΟΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 435,12 

14 ΜΕ 121960 ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 419,58 

15 ΜΕ 121958 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 310,80 

16 ΜΕ 121968 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 155,40 

17 ΜΕ 93733 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 155,40 

18 ΜΕ 93734 

ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ-

ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 453,77 

19 ΜΕ 93717 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 254,86 

20 ΜΕ 93718 ΦΟΡΤΗΓΟ-ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 334,12 

21 ΜΕ 91570 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 334,12 

22 ΚΥ 3836 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 155,40 

23 ΜΕ 113268 ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 497,28 

24 ΜΕ 123706 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 211,34 

25 ΜΕ 123718 ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 834,50 

26 ΜΕ 123710 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 209,80 

27 ΜΕ 123702 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 209,80 

28 ΜΕ 123703 ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 270,40 

29 ΜΕ 121975 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 164,72 

30 ΜΕ 123720 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 155,40 

31 ΜΕ 123717 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 233,10 

32 ΜΕ 123707 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 164,72 

33 ΜΕ 123704 ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 279,72 

34 ΜΕ 123705 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 189,59 
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35 ΜΕ 123709 ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ ΛΑΚΚΩΝ  ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 167,83 

36 ΜΕ 123708 ΦΟΡΤΗΓΟ-ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 665,11 

37 ΜΕ 121964 

ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ-ΛΕΠΙΔΑ 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 194,26 

38 ΜΕ 121961 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 208,24 

39 ΜΕ 123701 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 834,50 

40 ΜΕ 121962 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 155,40 

41 ΜΕ 121959 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 223,78 

42 ΜΕ 121966 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 281,28 

43 ΜΕ 121949 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 264,18 

44 ΜΕ 128008 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 156,96 

45 ΜΕ 121900 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 164,72 

46 ΜΕ 121902 JCB ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 155,40 

47 ΜΕ 121903 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 209,80 

48 ΜΕ121904 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 211,34 

49 ΜΕ121907 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 278,17 

50 ΜΕ 51190 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 281,28 

51 ΜΕ 109524 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  254,86 

52 ΜΕ 92817 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΕ ΑΡΤΑΣ 257,96 

53 ΜΕ 103811 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΕ ΑΡΤΑΣ 155,40 

54 ΜΕ 120960 ΛΙΠΑΝΤΗΣ ΠΕ ΑΡΤΑΣ 158,51 

55 ΜΕ 120961 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΠΕ ΑΡΤΑΣ 211,34 

56 ΜΕ 120962 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΠΕ ΑΡΤΑΣ 278,17 

57 ΚΥ 3141 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 298,37 

58 ΚΥ 3142 ΓΕΡΑΝΟΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 792,54 

59 ΚΥ 7357 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 211,34 

60 ΚΥ 7358 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 234,66 

61 ΜΕ 50926 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 198,91 

62 ΜΕ 103927 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 155,40 

63 ΜΕ 50934 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 281,28 

64 ΜΕ 50999 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 158,51 

65 ΚΥ 6501 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 155,40 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 17.669,08 € 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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: 9Π497Λ9-7ΔΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1147/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 προμήθεια εξαρτημάτων αναβάθμισης Η/Υ για 
τις ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
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«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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 Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6570/21-06-2022 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 1669/21-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…. Έχοντας υπόψη:….. 

2. Την ανάγκη προμήθειας εξαρτημάτων αναβάθμισης Η/Υ για την κάλυψη αναγκών της ΠΕ Ιωαννίνων.   

Παρακαλούμε για την έγκριση προμήθειας 30 δίσκων SSD για τις ανάγκες της ΠΕ Ιωαννίνων, ποσού  1.650,00 

€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. (CPV: 30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών) Ο προς 

προμήθεια εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για αναβάθμιση υφιστάμενων H/Y προκειμένου  να καλυφθούν 

πρόσθετες ανάγκες που προέκυψαν στο πλαίσιο της εκτέλεσης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας. Οι 

προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών καταγράφονται στο παράρτημα της παρούσης. 

Το τίμημα θα βαρύνει τον ΚΑΕ  1329 του Ειδικού Φορέα 072  της ΠΕ Ιωαννίνων, του Προϋπολογισμού για το 

έτος 2022, όπου υπάρχουν διαθέσιμες οι απαιτούμενες πιστώσεις…. (ΠΙΝΑΚΑΣ)…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης ποσού 1.650,00 € με ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε. 1329 του προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων, έτους 2022, για την προμήθεια 30 δίσκων SSD για την 
αναβάθμιση, υφιστάμενων H/Y προκειμένου  να καλυφθούν πρόσθετες ανάγκες που προέκυψαν στο 
πλαίσιο της εκτέλεσης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, ως εξής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Είδος Βασικά χαρακτηριστικά Τεμάχια 

Προϋπ. 

Κόστος 

Ανά 

Μονάδα 

Με ΦΠΑ 

Προϋπ. 

Κόστος 

Σύνολο με 

ΦΠΑ 

Δίσκοι SSD 

250 Gb  

Solid State Drive (SSD) 3D Nand 250 GB, Crucial 

MX500 ή άλλος με τα ίδια χαρακτηριστικά, 

απολύτως συμβατός με HP DX2200 

25 50,00 € 1.250,00 € 

Δίσκοι SSD 

500 Gb  

Solid State Drive (SSD) 3D Nand 500 GB, Crucial 

MX500 ή άλλος με τα ίδια χαρακτηριστικά, 

απολύτως συμβατός με HP DX2200 

5 80,00 € 400,00 € 

Σύνολο 1.650,00 € 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1149/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 της αριθμ. πρωτ. 97280/863/21-06-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: 
«Άσκηση ενδίκου μέσου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων κατά της υπ’ αριθμ. 
887/2022 απόφασης της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Μονομελούς Κλιμακίου)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
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ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αρ. πρωτ. 97273/861/21-06-2022 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων 
(έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1677/21-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με θέμα: 
«Αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων κατά της υπ’ αριθμ. 887/2022 
απόφασης της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Μονομελούς Κλιμακίου)». 

6. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 97280/863/21-06-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΛΜ7Λ9-ΚΙΠ) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου που κατατέθηκε προς έγκριση (έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1679/22-06-2022 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με θέμα: «Άσκηση ενδίκου μέσου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Ιωαννίνων κατά της υπ’ αριθμ. 887/2022 απόφασης της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(Μονομελούς Κλιμακίου)». 

7. 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. 97280/863/21-06-2022 (ΑΔΑ: 
Ω5ΛΜ7Λ9-ΚΙΠ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Άσκηση ενδίκου μέσου ενώπιον του 
Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων κατά της υπ’ αριθμ. 887/2022 απόφασης της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (Μονομελούς Κλιμακίου)» το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής: 

«………. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Ιωάννινα, 21-06-2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ      Αριθ. Πρωτ.: 97280/863 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Πύρρου 1 

Ταχ. Κώδικας: 45221        

Τηλέφωνο: 2651026230        

FAX: 2651077637 

Email: periferiarxis@php.gov.gr 

 

ΘΕΜΑ: Άσκηση ενδίκου μέσου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων κατά της υπ’ αριθμ. 

887/2022 απόφασης της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Μονομελούς Κλιμακίου). 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις  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 και 
ειδικότερα το άρθρο 159, παρ. 2, στο οποίο προβλέπεται ότι: «Ο Περιφερειάρχης μπορεί, κατ' 
εξαίρεση, να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής όταν 
δημιουργείται άμεσος κίνδυνος βλάβης των συμφερόντων της Περιφέρειας από την αναβολή λήψης 
απόφασης. Στην περίπτωση αυτή ο Περιφερειάρχης οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική 
απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής». 

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

3. Την αρ. πρωτ. 97273/861/21-06-2022 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων (προς 
την Οικονομική Επιτροπή, με κοινοποίηση στον Περιφερειάρχη Ηπείρου) και του Νομικού 
Συμβούλου, κου Δημητρίου Στάθη, στην οποία αναφέρονται επιλέξει τα εξής: 

«… Στις 15.06.2022 κοινοποιήθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου η υπ’ αριθμ. 887/2022 απόφαση της Ενιαίας 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Μονομελούς Κλιμακίου). Με την απόφαση αυτή έγινε εν μέρει δεκτή η υπό 
ΓΑΚ/ΕΑΔΗΣΥ 645/05.05.2022 προδικαστική προσφυγή που  είχε ασκήσει η εταιρεία «ENACT 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία 
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ζητούσε την κήρυξη της ακυρότητας της από 20.04.2022 σύμβασης  της Περιφέρειας με την εταιρεία 
«ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Μ.ΙΚΕ».  

Κατ’ άρθρο 372 ν. 4412/2016, η ανωτέρω απόφαση προσβάλλεται με το ένδικο βοήθημα της 
αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.  

Δεδομένου δε ότι η κρίση του άνω διοικητικού οργάνου (ΕΑΔΗΣΥ) επιφέρει δυσμενείς συνέπειες 
σε βάρος της Περιφέρειας, είναι προφανές το έννομο συμφέρον της Περιφέρειας Ηπείρου να προσφύγει 
κατ’ αυτής ώστε να ελεγχθεί η ορθότητά της από τον αρμόδιο δικαστικό σχηματισμό.   
Επειδή, για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. 1 εδ. θ’ του 
Ν3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, γνωμοδότηση από τη Νομική Υπηρεσία, 
εισηγούμαστε θετικά για την άσκησή της, λαμβάνοντας υπόψη το έννομο  συμφέρον και την πρόδηλη 
ανάγκη να προβάλλει η Περιφέρεια ενώπιον του του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων τους ισχυρισμούς 

της για τα νομικά θέματα που ανακύπτουν από το περιεχόμενό της. …». 

4. Το γεγονός ότι η αίτηση ακύρωσης, κατ’ άρθρο 372 του ν. 4412/2016 ασκείται ενώπιον του 
Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση 
της προσβαλλόμενης απόφασης.  

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

Την άσκηση, εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, αίτησης 
ακύρωσης κατά της υπ’ αριθμ. 887/2022 απόφασης της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(Μονομελούς Κλιμακίου) με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η υπό ΓΑΚ/ΕΑΔΗΣΥ 645/05.05.2022 
προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «ENACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία ζητούσε την κήρυξη της ακυρότητας της από 
20.04.2022 σύμβασης της Περιφέρειας με την εταιρεία «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Μ.ΙΚΕ»,  

βάσει και της σχετικής θετικής γνωμοδότησης (ανωτέρω υπό στ. 3) της Νομικής Υπηρεσίας της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και του Νομικού Συμβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου, κου Δημητρίου 
Στάθη, επειδή συντρέχει έννομο συμφέρον της Περιφέρειας Ηπείρου, για την άσκηση αίτησης ακύρωσης 
κατά της ανωτέρω απόφασης, ώστε να ελεγχθεί η ορθότητά της από τον αρμόδιο δικαστικό σχηματισμό, 
επειδή η κρίση του άνω διοικητικού οργάνου (ΕΑΔΗΣΥ) επιφέρει δυσμενείς συνέπειες σε βάρος της. 

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) όπως 
ισχύει. 

       Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

         ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

Συνημμένα 

1. Η υπ’ αριθμ. 887/2022 απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Μονομελούς Κλιμακίου). 

2. Η αρ. πρωτ. 97273/861/21-06-2022 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Κοινοποίηση 

1. Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου 

….». 
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1150/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 της αριθμ. πρωτ. 99718/872/24-06-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: 
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επίδοση δικογράφου (Αίτηση Ακύρωσης)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 

http://www.php.gov.gr/
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«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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 αρ. πρωτ. 99706/871/24-06-2022 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων 
(έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1707/24-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με θέμα: 
«Επίδοση δικογράφων» ΣΧΕΤ:  Αίτηση ακύρωσης της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 99718/872/24-06-2022 (ΑΔΑ: Ψ6Υ37Λ9-Ζ4Τ) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου που κατατέθηκε προς έγκριση (έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1714/27-06-2022 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επίδοση 
δικογράφου (Αίτηση Ακύρωσης). 

8. 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. 99718/872/24-06-2022 (ΑΔΑ: 
Ψ6Υ37Λ9-Ζ4Τ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
για την επίδοση δικογράφου (Αίτηση Ακύρωσης)» το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, 
ως εξής: 

«………. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Ιωάννινα, 24-06-2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ     Αριθ. Πρωτ.: 99718/872  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Πύρρου 1 

Ταχ. Κώδικας: 45221        

Τηλέφωνο: 2651026230        

FAX: 2651077637 

Πληροφορίες : Β. Βαρτζιώτη   

Email: periferiarxis@php.gov.gr 
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επίδοση δικογράφου (Αίτηση Ακύρωσης). 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο 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, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το 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 από 24-06-2022 Αίτηση Ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, την οποία 
άσκησε η Περιφέρεια Ηπείρου κατά της αριθμ 887/2022 απόφασης της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και κατά της ως άνω Αρχής.  

7. Το γεγονός ότι πρέπει αμελλητί να επιδοθεί νομίμως, το δικόγραφο της ως άνω Αίτησης Ακύρωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 372 του ν.4412/2016  προς την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων που 
εδρεύει στην Αθήνα καθώς και στην και στην εταιρία με την επωνυμία «EN. ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «EN ACT AE.» που εδρεύει στα 
Ιωάννινα Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου.  

                                                                Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

Την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 250,00 € 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, για την κάλυψη της αμοιβής και εξόδων δικαστικών επιμελητών για την 
επίδοση της από 24-06-2022 Αίτησης Ακύρωσης (ΑΚ 76/2022) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Ιωαννίνων, την οποία άσκησε η Περιφέρεια Ηπείρου κατά της αριθμ 887/2022 απόφασης της Ενιαίας 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και κατά της ως άνω Αρχής  και συγκεκριμένα για την διενέργεια δύο (2) 
επιδόσεων μία από τη δικαστική επιμελήτρια Αθηνών Ελένη Αγγελοπούλου (ΑΦΜ 044262962 ΔΟΥ 
Ηλιούπολης Κ. Παλαμά 7 – Ηλιούπολη ) προς την  Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων που εδρεύει στην 
Αθήνα και μία από τον Δικαστικό Επιμελητή Ιωαννίνων Δημήτριο Οικονόμου (ΑΦΜ 130198349 ΔΟΥ 
Ιωαννίνων) προς την  εταιρία με την επωνυμία «EN. ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «EN ACT AE.» που εδρεύει στα Ιωάννινα Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου. 

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) όπως 
ισχύει. 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

Κοιν.: Δ/νση Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου 

….». 

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1151/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 δημοσίευση της ανακοίνωσης, για την 
πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, ενός (1) ατόμου στο πλαίσιο υλοποίησης του 
έργου «AETHER - Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental 
Resources» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A 
«Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, 
αριθμ. 5/12/11-03-2022 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 21/1213/30-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα: «Έγκριση 
αιτήματος για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
«AETHER - Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources» 
(MIS 5070064) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A 
«Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο». 

7. Την αριθμ. 11/32/12-08-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στην Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου “Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental 
Resources - AETHER” του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG 
V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω αριθμ. 
21/1213/30-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6691/28-06-2022 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1747/29-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία 
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«... Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις  διατάξεις  του  π.δ. 140 /2010 «Οργανισμός Περιφέρειας  Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ. Α΄ /27-12-2010) όπως 

τροποποιήθηκαν με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του ασκούντος 

καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας  και την αριθμ. 

163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 

3. Την υπ. αριθ. 180670/12-8-2021 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (ΑΔΑ:Ψ2ΔΗ7Λ9-Φ1Γ) με 

θέμα: «Έγκριση αιτήματος πρόσληψης έκτακτου προσωπικού στην Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου “Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources  - 

AETHER” του Προγράμματος  Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-

2020» 

4. Το από 22/6/2022 Πρακτικό της «Επιτροπής  για  την  μοριοδότηση - επιλογή   προσωπικού  με  σύμβαση  

μίσθωσης  έργου στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου  Έργου “Alliance for the Effective Transnational 

Handling of Environmental Resources  - AETHER” του Προγράμματος  Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

INTERREG V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020» 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

την έγκριση της δαπάνη, προκειμένου να προβούμε στην δημοσίευση  της ανακοίνωσης, για την πρόσληψη με 

συμβάσεις μίσθωσης έργου ενός (01) ατόμου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 102) για την υλοποίηση του 

συγχρηματοδοτούμενου Έργου “AETHER- Alliance for the Effective Transnational Handling of 

Environmental Resources” που υλοποιείταις στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας  INTERREG V-A “ Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020» που έχει ενταχθεί στην ΣΑΕΠ 318/6, (Κ.Α 

2020ΕΠ31860003).  
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Πρόκειται για τη δαπάνη των 300 ευρώ με ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της 

Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2022, ΕΦ072/ΚΑΕ0841…».   

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 300,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 & ΚΑΕ 0841 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου /Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, για την κάλυψη της 
δαπάνης δημοσίευσης της ανακοίνωσης, αναφορικά με την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης 
έργου, ενός (1) ατόμου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «AETHER - Alliance for the Effective 
Transnational Handling of Environmental Resources» (MIS 5070064) του Προγράμματος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», που έχει 
ενταχθεί στην ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α. 2020ΕΠ31860003. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1153/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 
«Εργασίες αποκατάστασης καθιζήσεων τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του 
Δ.Δ. Συρράκου (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 Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9822/28-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1743/28-06-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη….. 

7.Την υπ’ αριθ.   91786/6126  από  14-06-2022 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: «Εργασίες αποκατάστασης καθιζήσεων τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του 

Δ.Δ. Συρράκου (παροχή υπηρεσιών)».  

8.Την από 24-06-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας 

Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες   αποκατάστασης φθορών και 

καθιζήσεων στο οδικό δίκτυο στην ευρύτερη περιοχή του Δ.Δ. Συρράκου, όπου παράλληλα θα 

πραγματοποιηθούν εργασίες βελτίωσης των πρανών και άρση καταπτώσεων. Σκοπός είναι η αποκατάσταση 

των φθορών και η χρήση του οδικού δικτύου με ασφάλεια 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης καθιζήσεων τμημάτων του 

επαρχιακού οδικού δικτύου  στα όρια του Δ.Δ. Συρράκου  (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 «Εργασίες αποκατάστασης καθιζήσεων τμημάτων του 
επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του Δ.Δ. Συρράκου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 24-06-
2022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες αποκατάστασης φθορών και 
καθιζήσεων στο οδικό δίκτυο, στην ευρύτερη περιοχή του Δ.Δ. Συρράκου και συγκεκριμένα βελτίωση των 
πρανών και άρση καταπτώσεων για την αποκατάσταση των φθορών και τη χρήση του οδικού δικτύου 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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: 9Π497Λ9-7ΔΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1154/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 
«Εργασίες αποκατάστασης καθιζήσεων τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του 
Δ.Δ. 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.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 

http://www.php.gov.gr/
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ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9824/28-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1744/28-06-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη….. 

7.Την υπ’ αριθ.   91782/6125  από   14-06-2022 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: «Εργασίες αποκατάστασης καθιζήσεων τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του 

Δ.Δ. Χρυσοβίτσας (παροχή υπηρεσιών)».  

8.Την από 24-06-2022 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 άμεσης αποκατάστασης 

καθιζήσεων και πρανών του οδικού δικτύου στα όρια του Δ.Δ. Χρυσοβίτσας, προκειμένου να αποκατασταθεί 

η βατότητα και η ασφαλής κίνηση κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου, αλλά και σε οδούς που εξυπηρετούν 

παραγωγικές μονάδες τη περιοχής 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης καθιζήσεων τμημάτων του 

επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του Δ.Δ. Χρυσοβίτσας  (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 «Εργασίες αποκατάστασης καθιζήσεων τμημάτων του 
επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του Δ.Δ. Χρυσοβίτσας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 24-06-
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 άμεσες εργασίες αποκατάστασης 
καθιζήσεων και πρανών του οδικού δικτύου, στα όρια του Δ.Δ. Χρυσοβίτσας, προκειμένου να 
αποκατασταθεί η βατότητα και η ασφαλής κίνηση, κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου, αλλά και σε οδούς 
που εξυπηρετούν παραγωγικές μονάδες 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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: 9Π497Λ9-7ΔΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1155/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Εργασίες αποκατάστασης κοίτης και στήριξη βάθρων ποταμού στα όρια της Βρυσέλλας 
(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 Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9594/29-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1761/29-06-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη….. 

7.Την υπ’ αριθ.  98325/6501 από  23-06-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2020ΕΠ53000001 

και τίτλο «Αντιμέτωπη εκτάκτων αναγκών και ιδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: 

«Εργασίες αποκατάστασης κοίτης και στήριξη βάθρων ποταμού στα όρια της Βρυσέλλας (παροχή 

υπηρεσιών)».  

8.Την από  29-06-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

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

στο ποτάμι στα όρια του Δ.Δ. Βρυσέλλας, και έχουν σκοπό την προστασία των βάθρων της γέφυρας, αλλά και 

την υποδομή για την απομάκρυνση παλιάς μεταλλικής γέφυρας που είναι  η αιτία για την συγκράτηση κορμών 

κατά την ροή και κατ’ επέκταση την δημιουργία πλημμυρικών φαινομένων. Θα γίνει επίσης διευθέτηση της 

ροής και απομάκρυνση των προσχώσεων που έχουν συσσωρευτεί στο συγκεκριμένο σημείο 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης κοίτης και στήριξη βάθρων 

ποταμού στα όρια της Βρυσέλλας (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 

Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας  Ηπείρου 2020-2022», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης κοίτης και στήριξη βάθρων 
ποταμού στα όρια της Βρυσέλλας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 29-06-2022 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 που θα πραγματοποιηθούν στο ποτάμι, στα όρια 
του Δ.Δ. Βρυσέλλας, για την προστασία των βάθρων της γέφυρας, αλλά και την υποδομή για την 
απομάκρυνση παλιάς μεταλλικής γέφυρας - αιτία για την συγκράτηση κορμών κατά την ροή και κατ’ 
επέκταση την δημιουργία πλημμυρικών φαινομένων – καθώς  επίσης διευθέτηση της ροής και 
απομάκρυνση των προσχώσεων που έχουν συσσωρευτεί στο συγκεκριμένο σημείο. 

➢ 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1156/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άμεση αντιμετώπιση κατολίσθησης και στήριξη πρανών Μετσοβίτικου ποταμού (παροχή 
υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το 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 Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9811/29-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1762/29-06-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη….. 

7. Την υπ’ αριθ.  96510/6385 από   21-06-2022 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: 

«Άμεση αντιμετώπιση κατολίσθησης και στήριξη πρανών Μετσοβίτικου ποταμού (παροχή υπηρεσιών)».  

8. Την από  29-06-2022 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 αποκατάσταση τμήματος που κατολισθαίνει πλησίον του Μετσοβίτικου ποταμού, με 

την παράλληλη προστασία των πρανών από την διάβρωση. Επίσης θα γίνει καθαρισμός  και διευθέτηση της 

ροής του ποταμού για την εύρυθμη απορροή των νερών και την αποφυγή προβλημάτων από την υπερχείλιση 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Άμεση αντιμετώπιση κατολίσθησης και στήριξη 

πρανών Μετσοβίτικου ποταμού (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 «Άμεση αντιμετώπιση κατολίσθησης και στήριξη πρανών 
Μετσοβίτικου ποταμού (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 29-06-2022 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 αποκατάσταση 
τμήματος που κατολισθαίνει πλησίον του Μετσοβίτικου ποταμού, με παράλληλη προστασία των πρανών 
από την διάβρωση και συγκεκριμένα καθαρισμός και διευθέτηση της ροής του ποταμού για την εύρυθμη 
απορροή των νερών και την αποφυγή προβλημάτων από την υπερχείλιση. 

➢ 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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: 9Π497Λ9-7ΔΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1157/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 από 17-06-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-06-2022 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – προστασία πρανών στη θέση Ξηρόκαμπος της ε.ο.12», 
προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, 
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την με α/α 1007 και αρ. πρωτ. 894/24-03-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 
100.000,00 με ΦΠΑ για την πληρωμή του έργου «Συντήρηση - προστασία πρανών στη θέση 
Ξηρόκαμπος της ε.ο. 12», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.023.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2022 έργων 
χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2022, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 957 
στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Άρτας. 

7. Την αριθμ. 12/809/13-05-2022 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. Άρτας «Συντήρηση - προστασία πρανών στη 
θέση Ξηρόκαμπος της ε.ο. 12», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 806/04-05-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα 
με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την 
αριθμ. πρωτ. 588/20-04-2022 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας. Επίσης εγκρίθηκε η 
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Άρτας. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.023.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας 
οικ. έτους 2022, βάσει της με α/α 1007 και αρ. πρωτ. 894/24-03-2022 απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 957 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας και 

Β. Συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίστηκαν 
τα μέλη αυτής. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1148/21-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1668/21-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
προς έγκριση, το από 17-06-2022 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 17-06-2022 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Γ. Ν. & Θ. 
ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση τριάντα έξι 
επί τοις εκατό (36,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 
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43.474,98€ χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 51.612,91 € χωρίς ΦΠΑ και 
64.000,01 € με ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 17-06-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-06-2022 
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. 189427 για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - προστασία πρανών στη θέση Ξηρόκαμπος 
της ε.ο. 12», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 
071.9781.01.023.01  του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 
2022, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο 
μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική 
επιχείρηση «Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή 
έκπτωση τριάντα έξι επί τοις εκατό (36,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και 
προσφερόμενο ποσό 43.474,98 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 51.612,91 € 
χωρίς ΦΠΑ και 64.000,01 € με ΦΠΑ. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  ( Ε Δ )  

που έγινε με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και το σύστημα 

προσφοράς του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου: 

«Συντήρηση - προστασία πρανών στη θέση Ξηρόκαμπος της ε.ο. 12». 

Στην Άρτα σήμερα την 17.06.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1000 πμ συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 

221 του Ν 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την Αρ. Πρωτ. 12/809/13.5.2022 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική 

αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού ο οποίος έλαβε τον υπ΄ αριθ. 189427 αριθμό συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος, 

2. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος, και 

3. Γεώργιος Δάφνος, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 

14.06.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 1000 πμ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

των προσφορών η 17.06.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1000 πμ. 

 

1. Στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν «σφραγισμένες» προσφορές από τους παρακάτω 

συμμετέχοντες: 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντα Χρόνος υποβολής προσφοράς 

1 ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 10/06/2022 13:35:14 

2 ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 13/06/2022 22:23:18 

3 ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. 

Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε. 

13/06/2022 23:21:21 

4 Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ 14/06/2022 09:33:58 

2. Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων 

των προσφορών («Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά»). Στον 

ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας και κοινοποιήθηκε  δια μέσου 

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος σε όλους τους  προσφέροντες. 

3. Ακολούθως, η Επιτροπή 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.  

Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις καταχωρήθηκαν 

στον παρακάτω πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας: 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
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4. Ακολούθως η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής» του άρθρου 24.2 της διακήρυξης κατά τη σειρά της 

μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και συγκεκριμένα: α) Το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ) και β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 

Τράπεζας από 1.612,90 € ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή, ο οποίος 

ολοκληρώθηκε αυθημερόν.  

5. Η Επιτροπή διαγωνισμού πραγματοποίησε τον απαραίτητο έλεγχο των εγγυητικών 

επιστολών βάσει του άρθρου 72 παρ.5 του ν.4412/2016 και διαπίστωσε την εγκυρότητά 

τους και την εμπρόθεσμη υποβολή τους. 

6. Η εργοληπτική επιχείρηση «ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ» δεν γίνεται δεκτή διότι υπέβαλε 

έντυπο οικονομικής προσφοράς του άρθρου 95 παρ. 2.(β) του ν.4412/2016 αντί του 

ορθού εντύπου του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016 σύμφωνα με το άρθρο 13.2 

της διακήρυξης. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των παραδεκτών προσφορών 

κατά σειρά μειοδοσίας: 

Α/Α 
Α/Α 

καταθ. 
Επωνυμία προσφέροντα Ποσοστό 

Προσφερόμενο 

ποσό 

(χωρίς απρόβλεπτα,  

αναθεώρηση & ΦΠΑ) 

1 255691 Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ 

ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ 
36,00 % 43.474,98 € 

2 255662 ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και 

δ.τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε. 
25,92 % 50.319,48 € 

3 255663 ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΥ 
24,55 % 51.249,88 € 

     

7. Μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία 

αναδεικνύεται η εργοληπτική επιχείρηση «Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ». Η 

Επιτροπή συντάσσει το παρόν πρακτικό και εισηγείται προς τη Οικονομική Επιτροπή 

Περιφέρειας Ηπείρου την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος 

προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση τριάντα έξι επί τοις εκατό (36,00 %) στις τιμές του 

Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 43.474,98 € χωρίς απρόβλεπτα, 

αναθεώρηση και ΦΠΑ και 51.612,91 € χωρίς ΦΠΑ. 

 

 Άρτα, 17.06.2022  

 Η Επιτροπή  

   

1. Χρήστος Παπαβασιλείου 2. Μαρία Βασιλειάδη 3. Γεώργιος Δάφνος 

 

  

Α/Α 
Α/Α 

καταθ. 
Επωνυμία προσφέροντα Ποσοστό 

Προσφερόμενο ποσό 

(χωρίς απρόβλεπτα,  

αναθεώρηση & ΦΠΑ) 

1 255691 Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ 

ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ 
36,00 % 43.474,98 € 

2 255662 ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και 

δ.τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε. 
25,92 % 50.319,48 € 

3 255663 ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 24,55 % 51.249,88 € 

4 255461 ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 18,55 % 55.325,66 € 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1158/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 του από 17-06-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-06-2022 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Ανακατασκευή – βελτίωση τεχνικών σε αρδευτικούς τάφρους 
(Ακροποταμιά, Γραμμενίτσα)», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, 
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την με α/α 1173 και αρ. πρωτ. 1153/15-04-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού 
€ 60.000,00 με ΦΠΑ για την πληρωμή του έργου «Ανακατασκευή – βελτίωση τεχνικών σε 
αρδευτικούς τάφρους (Ακροποταμιά, Γραμμενίτσα)», σε βάρος των πιστώσεων του 
Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9779.01.041.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας 
οικ. έτους 2022 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2022, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 1155 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

7. Την αριθμ. 12/845/13-05-2022 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. Άρτας «Ανακατασκευή – βελτίωση τεχνικών 
σε αρδευτικούς τάφρους (Ακροποταμιά, Γραμμενίτσα)», προϋπολογισμού € 60.000,00 με 
ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 862/11-05-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας 
και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 739/06.05.2022 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας. Επίσης 
εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9779.01.041.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας 
οικ. έτους 2022, βάσει της με α/α 1173 και αρ. πρωτ. 1153/15-04-2022 απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1155 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας και 

Β. Συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίστηκαν 
τα μέλη αυτής. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1129/21-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1671/21-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
προς έγκριση, το από 17-06-2022 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 17-06-2022 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Γ. Ν. & Θ. 
ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι ένα 
επί τοις εκατό (21,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 
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32.290,68€ χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 38.225,81 € χωρίς ΦΠΑ και 
47.400,00 € με ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 17-06-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-06-2022 
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. 188942 για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Ανακατασκευή – βελτίωση τεχνικών σε αρδευτικούς 
τάφρους (Ακροποταμιά, Γραμμενίτσα)», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9779.01.041.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 
/ Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2022, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί 
αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης 
αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ», η οποία 
προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι ένα επί τοις εκατό (21,00 %) στις τιμές του 
Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 32.290,68 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση 
και ΦΠΑ, 38.225,81 € χωρίς ΦΠΑ και 47.400,00 € με ΦΠΑ. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  ( Ε Δ )  

που έγινε με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν 4412/2016 και το σύστημα 

προσφοράς του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του Ν 4412/2016 για την κατασκευή του έργου 

«Ανακατασκευή – βελτίωση τεχνικών σε αρδευτικούς τάφρους (Ακροποταμιά, 

Γραμμενίτσα)». 

Στην Άρτα σήμερα της 17.06.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ, συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του 

άρθρου 221 του Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν 4782/2021, η 

οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 12/845/13.05.2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών 

που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που έλαβε τον 

υπ’αριθ. 188942 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος, 

2. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος, και 

3. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Μηχανικός Δομικών Έργων, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 

15η.06.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 1000 πμ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών η 17.06.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1000 πμ. 

Στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν σφραγισμένες προσφορές από τους παρακάτω 

συμμετέχοντες: 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντα 
Χρόνος υποβολής 

προσφοράς 

1 ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 14/06/2022 17:15:14 

2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ  14/06/2022 20:48:39 

3 ΖΙΩΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 14/06/2022 21:25:27 

4 ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. 

Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε. 
15/06/2022 00:06:42 

5 Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 15/06/2022 08:41:38 

6 Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ 15/06/2022 09:54:44 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων των 

προσφορών («Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά»). Στον 

ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας και κοινοποιήθηκε δια μέσου της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος σε όλους τους προσφέροντες. 

Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των 

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

σχετικού ψηφιακού αρχείου μέσα από το υποσύστημα. Όλες οι οικονομικές προσφορές, 

μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις καταχωρήθηκαν στον παρακάτω πίνακα: 
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Α/Α 
Α/Α 

καταθ. 
Επωνυμία προσφέροντα 

Ποσοστό 

(%) 

Προσφερόμενο 

ποσό 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 255667 ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 7,43 44.794,26 

2 255796 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ  15,22 41.024,51 

3 255383 ΖΙΩΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 15,00 41.129,04 

4 255812 ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. 

Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε. 
6,00 45.483,86 

5 255438 Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 14,47 41.387,49 

6 255830 Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ 21,00 38.225,81 

Ακολούθως η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» του άρθρου 24.2 της διακήρυξης κατά τη σειρά μειοδοσίας, 

αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και συγκεκριμένα: 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και, 

β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας από 967,74 € 

ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή, ο οποίος ολοκληρώθηκε αυθημερόν. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού πραγματοποίησε τον απαραίτητο έλεγχο των εγγυητικών 

επιστολών βάσει του άρθρου 72, παρ.13 του Ν 4412/2016 και διαπίστωσε την εγκυρότητά 

τους και την εμπρόθεσμη υποβολή τους. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των παραδεκτών προσφορών κατά 

σειρά μειοδοσίας: 

Α/Α 
Α/Α 

καταθ. 
Επωνυμία προσφέροντα 

Ποσοστό 

(%) 

Προσφερόμενο 

ποσό 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 255830 Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ 21,00 38.225,81 

2 255796 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ  15,22 41.024,51 

3 255383 ΖΙΩΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 15,00 41.129,04 

4 255438 Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 14,47 41.387,49 

5 255667 ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 7,43 44.794,26 

6 255812 ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. 

Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε. 
6,00 45.483,86 

Μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται η 

εργοληπτική επιχείρηση «Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ». Η Επιτροπή 

συντάσσει το παρόν πρακτικό και εισηγείται προς τη Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας 

Ηπείρου την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος προσέφερε μέση 

τεκμαρτή έκπτωση είκοσι ένα επί τοις εκατό (21,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου μελέτης 

και προσφερόμενο ποσό 32.290,68 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 38.225,81 

€ χωρίς ΦΠΑ και 47.400,00 € με ΦΠΑ. 

 

 

 Άρτα, 17.06.2022  

 Η Επιτροπή  

   

   

1. Ιωάννα Ζαρκάδα 2. Χρυσάνθη Τσιρώνη 3. Αλεξάνδρα Βέλιου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1159/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

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 «Συνδρομή στον 
καθαρισμό τάφρων και διωρύγων Π.Ε. Άρτας για το έτος 2022», προϋπολογισμού € 
100.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (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), 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 1170 και αρ. πρωτ. 1150/15-04-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού 
€ 100.000,00 με ΦΠΑ για την πληρωμή του έργου «Συνδρομή στον καθαρισμό τάφρων και 
διωρύγων Π.Ε. Άρτας για το έτος 2022», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 
071.9779.01.037.01 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 1152 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. 1128/17-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1673/21-06-2022 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 100.000,00 € 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) 80.645,16 € και 

συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 100.000,00 € και εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 736/17.06.2022 απόφαση του 

Δ/ντή ΤΕ/ΠΕ Άρτας. 

Σας στέλνουμε τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική 

Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου 

«Συνδρομή στον καθαρισμό τάφρων και διωρύγων Π.Ε Άρτας 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. Μαρία Βασιλειάδη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Πρόεδρο, 

2. Χρήστο Παπαβασιλείου, Πολιτικό Μηχανικός ΠΕ, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, μέλος, 

3. Γεώργιο Δάφνο, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, μέλος 

Αναπληρωματικά μέλη αυτών: 

1. Ιωάννα Ζαρκάδα, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Πρόεδρο, 

2. Ιωάννη Τσιρώνη, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, μέλος, 

3. Αλεξάνδρα Βέλιου, Μηχανικό Δομικών Έργων ΤΕ, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, μέλος  

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 τροπο-ποιήθηκε 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 «Συνδρομή στον καθαρισμό τάφρων και διωρύγων Π.Ε. 
Άρτας για το έτος 2022», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 1128/17-06-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. 
πρωτ. 736/17-06-2022 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας και  

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

Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 
071.9779.01.037.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 
2022, βάσει της με α/α 1170 και αρ. πρωτ. 1150/15-04-2022 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, 
η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1152 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 «Συνδρομή 
στον καθαρισμό τάφρων και διωρύγων Π.Ε. Άρτας για το έτος 2022», προϋπολογισμού € 
100.000,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Μαρία Βασιλειάδη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Πρόεδρος, 

2. Χρήστος Παπαβασιλείου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

3. Γεώργιος Δάφνος, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ιωάννα Ζαρκάδα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, αν. Πρόεδρος 

2.Ιωάννης Τσιρώνης, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ 

3. Αλεξάνδρα Βέλιου, Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1160/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 91030/4012/Φ.300.09 ΜΙΜΟ/10-06-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση 
βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, 
χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές 
(κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά 
κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

5. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4245/96406/Φ.300.09 ΜΙΜΟ/20-06-
2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1656/21-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με 
την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει για έγκριση, την αριθμ. πρωτ. 91030/4012/Φ.300.09 ΜΙΜΟ/10-06-
2022  απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την 
αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, 
χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές 
καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών 
από φερτά υλικά κ.λ.π) 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. 91030/4012/Φ.300.09 ΜΙΜΟ/10-06-
2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την 
αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, 
χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές 
καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από 
φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας», 
το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής: 

«………. 

 

 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα, 10/06/2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 91030/4012 /Φ.300.09ΜΙΜΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 

 

Ταχ. Δ/νση     : Ταγ/χη Παπακώστα 6   
Ταχ. Κώδικας : 471 32   
Πληροφορίες : Κων/νος Τζουμάκας   
Τηλέφωνο      : 26813 63320   
Fax                : 26813 63303   
E-mail            : pol.prostasia@peartas.gov.gr   

 

ΘΕΜΑ: Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά 
φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της 
Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, 
πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή 
ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
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Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης  ∆οίκησης  πρόγραµµα  Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α΄)  

3. Τις διατάξεις του Π.∆. 140 /2010 «Οργανισμός  Περιφέρειας  Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ. Α΄ /27-12- 
2010) όπως τροποποιήθηκαν µε τη µε αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) 
απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου- 
∆υτικής Μακεδονίας και την αριθ. 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του 
συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

6. Την Υ.Α 1299/2003 «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας µε τη συνθηματική λέξη 
ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», περί φυσικών – τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών.  

7. Το υπ΄αριθµ. 2/52145/0026/01-07-2014 (Α∆Α : 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους. 

8. Το άρθρο 5 παρ. 19 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α 134/9.8.2019) περί αρμοδιότητας του 
Περιφερειάρχη για την έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης, σύµφωνα µε την ερμηνεία της 
παραγράφου 2 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Την 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 για το έτος 2022  που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση 
εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κ.λ.π), 
στην Περιφέρεια Ηπείρου.  

10. 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.  

11. Το µε Α.Α. 12/06-06-2022 έκτακτο δελτίο (Ε.Δ.Ε.Κ.) της Ε.Μ.Υ./Ε.Μ.Κ. σύµφωνα µε το οποίο 
προβλέπεται επιδείνωση του καιρού από τα βορειοδυτικά µε  ισχυρές βροχές και καταιγίδες που 
κατά τόπους θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις  ανέµους.  

12. Το γεγονός ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για την 
άµεση αντιμετώπιση των προβλημάτων, που έχουν παρουσιασθεί στο Οδικό δίκτυο της Π.Ε 
Άρτας.  

13. 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. 
Άρτας) απαιτείται να γίνουν άµεσες ενέργειες προς αντιµετώπιση των καταστάσεων και 
αποκατάσταση των ζημιών. 

Αποφασίζουμε 

1. Την απευθείας ανάθεση στις εταιρίες – φυσικά πρόσωπα ήτοι: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ    

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΑΦΜ 

ΑΡΙΘΜΟΣ          

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 

ΤΟΠΟΣ  

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ρέντζος Κων/νος 
Λεπιανά Άρτας 

/050937292 
ΜΕ 88611 1.500 € 

ΕΠ.ΟΔΟΣ 

18 

Γρέβιας Κων/νος 
Γρέβια Πηγών Άρτας  

/ 127686280 

ΜΕ 50783,   ΑΤΗ 

3388 
2.000 € 

ΕΠ.ΟΔΟΣ 

12 

Κατσέλης 

Γεράσιμος 

Τετράκωμο                

/ 134336637 

ΜΕ 50848,    ΜΕ 

40047 
1.800 € 

ΕΠ.ΟΔΟΣ 

24 

Κιτσοπάνος 

Γεώργιος 

Άρτα 

/ 112511562 
ΜΕ 98640 800 € 

ΕΠ.ΟΔΟΣ  

04 

Λαμπράκης 

Παναγιώτης 

Ράμια 

/ 065816687 
ΜΕ 93162 1200 € 

ΕΠ.ΟΔΟΣ 

18 

Μπόγδος 

Λάμπρος 

Πράμαντα 

Ιωαννίνων/ 

113051249 

ΜΕ 144113 1.000 € 
ΕΠ.ΟΔΟΣ 

27 
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Κατσιούλας 

Χρήστος 

Φιλοθέη Άρτας/ 

064037436 

ΜΕ 96169/ΑΤΗ 

6416 
1.000 € 

ΕΠ.ΟΔΟΣ 

3 

Κασσάρας 

Κων/νος 

Κορφοβούνι/ 

037440744 

ΜΕ 59710/ΑΤΕ 

6175 
3.200 € 

ΕΠ.ΟΔΟΣ 

4 

Τράμπας 

Νικόλαος 

Ανεμορράχη 

/036190384 
ΜΕ 49892 1.150 € 

ΕΠ.ΟΔΟΣ 

23 

Γεωργογιάννης 

Νίκος 

Κεντρικό 

/054465656 
ΜΕ 50825 500 € 

ΕΠ.ΟΔΟΣ 

18 

Τσιρώνης 

Γεώργιος 

Μικροσπηλιά 

/047467149 
ΜΕ 15692 300 € 

ΕΠ.ΟΔΟΣ 

19  

Παχή Μαρία 
Μονολίθι 

/049092945 

ΜΕ 59252,ΙΝΜ 

9410 
700 € 

ΕΠ.ΟΔΟΣ 

4  

Παππάς 

Χρήστος 

Μικροσπηλιά 

/048127614 
ΜΕ 120968 300 € 

ΕΠ.ΟΔΟΣ 

21  

Γείτονας 

Ευάγγελος 

Αγ. Σπυρίδωνας 

/070912958 

ΜΕ113661, ΜΕ 

113632 
3.200 € 

ΕΠ. 

ΟΔΟΣ 2, 

ΕΠ. 

ΟΔΟΣ 4 
 

που αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέσουν άμεσα τα εν λόγω μέσα και ότι άλλο 
απαιτηθεί από 10/06/2022 και μέχρι το πέρας των επειγουσών εργασιών, προκειμένου 
να αντιμετωπισθούν οι έκτακτες ανάγκες που έχουν προκύψει λόγω έντονων καιρικών 
φαινομένων (ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις).  

2. Εγκρίνει τις ανωτέρω δαπάνες και τη διάθεση πιστώσεων σε βάρος του Ε.Φ 071, ΚΑΕ 
9779.01.038  για την υλοποίηση του έργου « Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο Π.Ε Άρτας και στα υδατορέματα» 
σύμφωνα με την 1η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος 2021 (σχετ. η αριθμ. 
1/1/22-02-2021 απόφαση Περ. Συμβουλίου.  

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)  
 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Εσωτερική Διανομή :  
1. Χ.Α  
2. Φ300.09.ΜΙΜΟ 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1162/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Επέκταση τεχνικού και βελτίωση ορατότητας περιοχής Διχομοιρίου Άρτας προς 
αποφυγή ατυχημάτων (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 

http://www.php.gov.gr/
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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. 9491/21-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1678/21-06-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη….. 

1. Ότι, λόγω των βαρέων μετακινούμενων πλέον φορτίων εξαιτίας της αύξησης της  επιχειρηματικής 

δραστηριότητας ( ίδρυση σύγχρονων παραγωγικών μονάδων, ποιμνιοστάσια, βουοστάσια κλπ) στην περιοχή 

του Διχομοιρίου Άρτας, απαιτείται άμεσα η επέκταση υπάρχοντος κιβωτοειδούς οχετού και η βελτίωση στην 

ορατότητα στην επαρχιακή οδό, ώστε η κυκλοφορία να διεξάγεται με ασφάλεια.   

2. Την με  αριθμ. : 96735/6399/21-06-2022 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 : «Επέκταση τεχνικού και βελτίωση ορατότητας περιοχής Διχομοιρίου Άρτας προς αποφυγή 

ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών) »  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Επέκταση τεχνικού και βελτίωση ορατότητας 

περιοχής Διχομοιρίου Άρτας προς αποφυγή ατυχημάτων (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 € (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 «Επέκταση τεχνικού και βελτίωση ορατότητας 
περιοχής Διχομοιρίου Άρτας προς αποφυγή ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής 
μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, 
επειδή, λόγω των βαρέων μετακινούμενων πλέον φορτίων και της αύξησης της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας (ίδρυση σύγχρονων παραγωγικών μονάδων, ποιμνιοστάσια, βουστάσια κλπ) στην 
περιοχή του Διχομοιρίου Άρτας, απαιτείται άμεσα η επέκταση του υπάρχοντος κιβωτοειδούς οχετού και 
η βελτίωση της ορατότητας στην επαρχιακή οδό, για την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας. 

➢ 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1163/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την επίδοση, μέσω 
δικαστικού επιμελητή, πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής καθώς και επιβολής 
προστίμου της Επιτροπής Ελέγχου & Νομιμότητας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, 
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 11057/20-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1653/20-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής: «…Παρακαλούμε για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή 

δαπάνης εκατό(100) ευρώ για την επίδοση, μέσω δικαστικού επιμελητή, πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής 

και πράξης επιβολής προστίμου της Επιτροπής Ελέγχου & Νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας στο αγρ/μα Συβότων Π.Ε Θεσπρωτίας. Η διάθεση του χρηματικού ποσού ύψους 

εκατό(100) ευρώ βαρύνει τις πιστώσεις του φορέα 072 κωδικός 0899…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 100,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0899 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022, για την επίδοση, 
μέσω δικαστικού επιμελητή, πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής καθώς και επιβολής 
προστίμου της Επιτροπής Ελέγχου & Νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-
Δυτικής Μακεδονίας στο αγρ/μα Συβότων Π.Ε Θεσπρωτίας. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1166/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 51ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την μεταφορά 
ποσού σε Εταίρους του Έργου “PRO-ENERGY - Promoting Energy Efficiency in Public 
Buildings of the Balkan Mediterranean Territory”, στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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 Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 11284/22-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1683/22-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Η Περιφέρεια Ηπείρου Υλοποιεί ως επικεφαλής Εταίρος το έργο Promoting Energy Efficiency in Public 

Buildings of the Balkan Mediterranean Territory με το ακρωνύμιο PROENERGY, στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan- Mediterranean 2014-2020. 

Κεντρικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των Δημοσίων Κτιρίων ιδιαίτερα δε 

στην περιοχή ευθύνης και διαμόρφωσης πολίτικων των άλλων εταίρων του Έργου που είναι οι κάτωθι : 

1. Περιφέρεια Ηπείρου – Π.Ε Θ Θεσπρωτίας (Lead Beneficiary) 

2. Development Agency of Evia (Project Beneficiary 2)  

3.Cyprus Energy Agency (PB 3) 

4.Department of Electrical and Mechanical Services, Ministry of Transport Communications and Works of 

Cyprus (PB4)  

5. RDA WITH BSC FOR SMES Bulgaria (PB 5)  

6. Ministry of Infrastructure and Energy, Albania 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου είναι 1.052.500,00 ευρώ εκ των όποιων 894.625,00 ευρώ από 

Ευρωπαϊκούς πόρους και τα 157.875,00 από Εθνικές συμμέτοχες . 

Οι μεταφορές των Ευρωπαϊκών πιστώσεων προς όλους τους συμμετέχοντες  Εταίρους γίνονται μέσω της 

Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακής  Ενότητας Θεσπρωτίας (αφού πρώτα πιστωθούν στον Λογαριασμό της) 

όπως προβλέπεται από το εγχειρίδιο εφαρμογής του Προγράμματος . 

Μετά το από 10-06-2022 και   αριθμό πρωτ. 60510 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων  με 

το όποιο ειδοποιήθηκαν όλοι οι Επικεφαλής Εταίροι για τα ποσά που τους έχουν αποσταλθεί στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan- Mediterranean 2014-2020 καθώς επίσης και  

από 10-06-2022 εισερχόμενο έμβασμα  38.372,50 ευρώ στο Λογαριασμό της Π.Ε Θεσπρωτίας ,  όπως αυτό 

φαίνεται και στον συνημμένο πίνακα που αφορά το έργο PROENERGY σύμφωνα με το MIS 5049242 

(Κωδικός έργου) καθώς επίσης και τους  Δικαιούχους  του Πόσου 1. RDA WITH BSC FOR SMES (PB5) 

13.049,27 ευρώ 2. Cyprus Energy Agency (PB3) 5.358,28 ευρώ και 3. Department OF Electrical and 

Mechanical Services of Ministry of Transport Communications and Works of Cyprus (PB4) 19.964,95 ευρώ. 

Η μεταφορά θα γίνει σε προκαθορισμένο αριθμό λογαριασμού που ο κάθε Εταίρος έχει ΔΗΛΩΣΕΙ  την Έναρξη 

του Έργου. 

Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση για : 

1. Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 13.049,27  ευρώ για μεταφορά του ποσού στον Εταίρο του 

Έργου Project Beneficiary  5 ( PB 5 )   Regional Development Agency with Business Support Centre for Small 

and Medium sized Enterprises ( RDA WITH BSC FOR SMES) στη Βουλγαρία , σε βάρος του ΚΑ 5399.01 

του Φορέα 071 του προϋπολογισμού 2022, 

2. Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 5.358,28 ευρώ για μεταφορά του ποσού στον Εταίρο του Έργου 

Project Beneficiary  5 ( PB 3 ) Cyprus Energy  Agency  στην Κύπρο  , σε βάρος του ΚΑ 5399.01 του Φορέα 

071 του προϋπολογισμού 2022 και 

3. Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 19.964,95  ευρώ για μεταφορά του ποσού στον Εταίρο του 

Έργου Project Beneficiary 4 ( PB 4 ). Department OF Electrical and Mechanical Services of Ministry of 

ΑΔΑ: 9Π497Λ9-7ΔΜ



-140- 
 

Transport Communications and Works of Cyprus στην Κύπρο, σε βάρος του ΚΑ 5399.01 του Φορέα 071 του 

προϋπολογισμού 2022.…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των 
αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 071 και Κ.Α.Ε. 5399.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2022, για την μεταφορά των αντίστοιχων ποσών σε Εταίρους του Έργου 
Project Beneficiary, στο πλαίσιο του Έργου “PRO-ENERGY - Promoting Energy Efficiency in 
Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory”, του Προγράμματος Διακρατικής 
Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020 το οποίο υλοποιεί Περιφέρεια 
Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας ως επικεφαλής Εταίρος, ως εξής:  

Α. δαπάνη ποσού € 13.049,27 για την μεταφορά του ποσού στον Εταίρο του Έργου Project 
Beneficiary 5 (PB 5) “Regional Development Agency with Business Support Centre for Small 
and Medium sized Enterprises” (RDA WITH BSC FOR SMES) στη Βουλγαρία,  

Β. δαπάνη ποσού € 5.358,28 για την μεταφορά του ποσού στον Εταίρο του Έργου Project 
Beneficiary 5 (PB 3) “Cyprus Energy  Agency” στην Κύπρο. 

Γ. δαπάνη ποσού € 19.964,95 για την μεταφορά του ποσού στον Εταίρο του Έργου Project 
Beneficiary 4 (PB 4) “Department OF Electrical and Mechanical Services of Ministry of Transport 
Communications and Works of Cyprus” στην Κύπρο. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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: 9Π497Λ9-7ΔΜ



-141- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1167/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 52ο 

Έγκριση τροποποίησης ως προς το χρονοδιάγραμμα δράσεων και παραδοτέων, της σύμβασης 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το έργο με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “PRO-ENERGY - Promoting Energy Efficiency 
in Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory”», στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί 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. Τις  αριθμ. 25/1711/06-10-2020, 16/967/29-06-2020, 22/1421/28-08-2020 και 23/1516/10-09-2020 
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, διενέργειας, 
κατάρτισης της διακήρυξης, έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας, και κατακύρωσης 
στην εταιρεία με την επωνυμία «TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», του ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου Διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με αντικείμενο 
την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το 
έργο “PRO-ENERGY - Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean 
Territory”», στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-
Mediterranean 2014-2020 προϋπολογισμού € 257.000,00 με ΦΠΑ. 

6. Τις αριθμ. 2/130/20-01-2021, 25/1431/08-09-2021 και 5/342/02-03-2022 αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, με τις οποίες εγκρίθηκαν  οι τροποποιήσεις του Παραρτήματος, που αφορούν στην 
αλλαγή του χρονοδιαγράμματος δράσεων και παραδοτέων, της από 10-11-2020 (ΑΔΑΜ: 
20SYMV00720445) Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας 
και της εταιρείας με την επωνυμία «TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “PRO-ENERGY - Promoting Energy Efficiency in Public Buildings 
of the Balkan Mediterranean Territory”», στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας 
Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020, σύμφωνα με τα από 19-01-2021, 10-08-2021 και 23-
02-2022 Πρακτικά της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (Ε.Π.Π.Ε) του Έργου. 

7. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 11302/22-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1688/22-06-
2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Σας διαβιβάζουμε για έγκριση το Πρακτικό της  Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης του ως άνω 

Έργου, που συνήλθε στις 21-06-2022  ,  προκειμένου να εξετάσει το με αριθμ.Πρωτ. 86487/9966 /03-06-2022  

αίτημα του αναδόχου  TREK  Αναπτυξιακών υποδομών και υπηρεσιών ΑΕ  , περί   τροποποίησης της από 10-

11-2020 ( ΑΔΑΜ : 20SYMV00720445 ) Σύμβασης,  μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα 

Θεσπρωτίας και της ως άνω Εταιρείας ( τροποποίηση χρονοδιαγράμματος επιμέρους δραστηριοτήτων του ως 

άνω Έργου ). Η ως άνω Σύμβαση έχει τροποποιηθεί ως προς το χρονοδιάγραμμα ήδη 3 φορές ( ΑΔΑΜ: 

21SYMV008264389, (ΑΔΑΜ: 21SYMV009200959) και (ΑΔΑΜ : 22ΣΥΜΩ010143757)  λόγω προβλημάτων 

που προέκυψαν με τον Αλβανό Εταίρο ( αντικατάσταση ) και λόγω των προβλημάτων επαρκούς συντονισμού 

των Εταίρων λόγω Πανδημίας. Η εν λόγω τροποποίηση αφορά μόνο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και το 

οικονομικό αντικείμενο παραμένει αμετάβλητο. Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το πρακτικό της ως άνω 

επιτροπής με το οποίο εισηγείται: Την τροποποίηση του Παραρτήματος της από 10-11-2020 ( ΑΔΑΜ : 

20SYMV00720445 ) Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και 

της ως άνω Εταιρείας που αφορά στην χρονική μετάθεση  του χρονοδιαγράμματος δράσεων και παραδοτέων 

του ως άνω έργου, . …». 

Στο επισυναπτόμενο στην εισήγηση, από 21-06-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής (Ε.Π.Π.Ε) του Έργου, αναφέρονται επιλέξει τα εξής: 

«….  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ       Ηγουμενίτσα 21-06-2022 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

Της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (Ε.Π.Π.Ε) του Έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής 

Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “ PROENERGY Promoting Energy 

Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory ” στο πλαίσιο του  Προγράμματος 

Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan - Mediterranean  2014-2020». 

Σήμερα 21/06/2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη   και ώρα 11:30 , στην Ηγουμενίτσα, συνήλθε η Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου  (Ε.Π.Π.Ε) η οποία συστήθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 204756/4806/20-

12-2019 ΑΔΑ: 67ΥΦ7Λ9-ΩΜΑ απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έργο με τίτλο «Παροχή 
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Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας του  έργου “ PROENERGY » και 

η οποία αποτελείται από τους: 

1) Μαριάννα Βέρμπη  

2) Γούλα Δήμητρα 

3) Λογοθέτη Θωμά ,   

 Προκειμένου να εξετάσει το από 03-06-2022   και με  αριθμ.Πρωτ.86487/9966  αίτημα του αναδόχου του ως άνω 

έργου ‘’ TREK  Αναπτυξιακών υποδομών και υπηρεσιών ΑΕ ‘’ , περί τροποποίησης     χρονοδιαγράμματος της 

από 10/11/2020 ( ΑΔΑΜ : 20SYMV00720445 ) Συμβάσης για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής 

Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “ PROENERGY Promoting Energy 

Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory ” στο πλαίσιο του  Προγράμματος 

Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan - Mediterranean  2014-2020» μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / 

Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και της ως άνω Εταιρείας και των τροποποιήσεων αυτής  όπως ισχύουν ( 

ΑΔΑΜ : 21SYMV008264389 ) και ( ΑΔΑΜ: 21SYMV009200959) και ( ΑΔΑΜ : 22SYMV010143757 ).    

Μετά την από  01-06-2022 έγκριση της  Διαχειριστικής Αρχής  του Προγράμματος  για παράταση υλοποίησης  

του ως άνω  Έργου έως 01-11-2022 καθώς επίσης και μετά από οδηγίες της  Διαχειριστικής  Αρχής ότι με βάση 

την κείμενη Νομοθεσία  είναι δυνατή η τροποποίηση της ως άνω  σύμβασης ( άρθρο 17 παρ.2 )     η Επιτροπή , 

εισηγείται  την τροποποίηση  του χρονοδιαγράμματος των επιμέρους δραστηριοτήτων του έργου και συμφωνεί 

με το υποβληθέν από τον ανάδοχο νέο Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και των Παραδοτέων αυτού  όπως 

αυτά φαίνονται στο συνημμένο Νέο Παράρτημα της Σύμβασης . 

 

Το παρόν Πρακτικό αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα και υπογράφεται ως 

ακολούθως: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

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

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση, έως 01-11-2022 της από 10-11-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV00720445) Σύμβασης, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας 
και της εταιρείας με την επωνυμία «TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας για το έργο “PRO-ENERGY - Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of the Balkan 
Mediterranean Territory”», στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-
Mediterranean 2014-2020, σύμφωνα με το από 21-06-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης 
και Παραλαβής (Ε.Π.Π.Ε) του Έργου (ανωτέρω υπό στ.7), και την σχετική έγκριση της παράτασης, από 
τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος, 

καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση του Παραρτήματος της ως άνω Σύμβασης, που αφορά στην 
τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος δράσεων και παραδοτέων της αναδόχου εταιρείας, σύμφωνα με 
το νέο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. 

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω τροποποίηση αφορά μόνο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Σύμβασης, 
ενώ το οικονομικό αντικείμενο αυτής παραμένει αμετάβλητο. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1168/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, 
και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 
101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 του Πρακτικού Νο1/24-06-2022 της Επιτροπής Διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τον 
έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους 
ελαιώνες (Τμήμα Α) και τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό των προστατευόμενων 
ελαιόδεντρων (Τμήμα Β) στο πλαίσιο του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του 
δάκου της ελιάς για το έτος 2022 σε Δημοτικά και Τοπικά Διαμερίσματα εντός χωρικής 
αρμοδιότητας της ΠΕ Θεσπρωτίας», συνολικού προϋπολογισμού € 105.866,40 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. 

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 αριθμ. 12/825/13-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α)  
εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού € 105.866,40 με ΦΠΑ, για την ανάδειξη εργολάβου/ων 
στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων α) της παγιδοθεσίας των προστατευόμενων ελαιοδέντρων 
(ποσό € 16.455,04) και β) του από εδάφους δολωματικού ψεκασμού των ελαιόδεντρών (ποσό 
€ 89.411,36) σε Δημοτικά και Τοπικά Διαμερίσματα, εντός χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας στο πλαίσιο του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 
για το έτος 2022, και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων 
εγκεκριμένων του ΕΦ 295 & ΚΑΕ 0879 προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022. Β) εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα του 
Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, σε συνεργασία με τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού € 
105.866,40 με ΦΠΑ, με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά 
προστατευόμενο ελαιόδεντρο, για την ανάδειξη εργολάβου/ων για την υλοποίηση των 
υπηρεσιών ελέγχου των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου 
Mcphail στους ελαιώνες (Τμήμα Α, προϋπολογισμού € 16.455,04 με ΦΠΑ) και τον από εδάφους 
δολωματικό ψεκασμό των προστατευόμενων ελαιοδέντρων (Τμήμα Β, προϋπολογισμού € 
89.411,36 με ΦΠΑ), σε Δημοτικά και Τοπικά Διαμερίσματα εντός χωρικής αρμοδιότητας της ΠΕ 
Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 
για το έτος 2022 και Γ) Καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια του ανωτέρω ανοιχτού 
ηλεκτρονικού μειοδοτικού, με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από 
το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 7780/09-05-2022 εισήγηση της 
Υπηρεσίας. 

7. Την με α/α 1357 και αρ. πρωτ. 78283/8933/23-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΚΩ77Λ9-ΦΒΤ), απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, συνολικού ποσού 105.866,40 € σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 295 
ΚΑΕ 0879.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022 για την κάλυψη της δαπάνης για την διενέργεια του ως άνω 
ανοιχτού διαγωνισμού, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1354 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών 
της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 11391/24-06-
2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1700/24-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), 
στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Μετά την αποσφράγιση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή 

διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών, που κατατέθηκαν στον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό 

Διαγωνισμό της με α/α ΕΣΗΔΗΣ 160625 Διακήρυξης, για την επιλογή εργολάβου/ων στο έργο με τίτλο 

:“ Παροχή Υπηρεσιών για τον  έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες 

τύπου Mcphail στους ελαιώνες (Τμήμα Α) και τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό των 

προστατευόμενων ελαιόδεντρων (Τμήμα Β), στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Συλλογικής 

καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς το έτος 2022 σε Δημοτικά και Τοπικά Διαμερίσματα εντός χωρικής 
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αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας”, σας αποστέλλουμε συνημμένο αρχείο με το 

σχετικό πρακτικό της Επιτροπής, και εισηγούμαστε για την  έγκρισή του.  

Η Επιτροπή διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών, εισηγείται την προσωρινή κατακύρωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού, στην κ. Πατσιούρα Μαρία με ΑΦΜ 109046452 για το Τμήμα Α του 

διαγωνισμού (παγιδοθεσία) με καθαρό ποσό προσφοράς 14.355,03 € ή 16.221,18 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 % και στον κ. Αθανάσιου – Σιούλα Αθανάσιο με ΑΦΜ 054175192 για 

το Τμήμα Β του διαγωνισμού (δολωματικός ψεκασμός) με καθαρό ποσό προσφοράς 79.125,10 € ή 

89.411,36 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%…». 

9. Την εισήγηση του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε 
με το με αρ. πρωτ. 11912/30-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1788/01-07-2022 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«….Με το υπ’ αριθ. (1) σχετικό δίνεται η δυνατότητα στην Οικονομική Επιτροπή να αναθέσει στους 

προσωρινούς μειοδότες την εκτέλεση του προγράμματος δακοκτονίας το έτος 2022, πρόγραμμα για το 

οποίο θα έχουν δημοσιευτεί αλλά δεν θα έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικοί διαγωνισμοί, έως την 

ολοκλήρωση των διαγωνισμών αυτών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων. 

 Στα πλαίσια της επίσπευσης των διαδικασιών καθώς οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες, 

παρουσιάζουν συχνά αστάθεια και καθίστανται μη – προβλέψιμες, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας 

προκειμένου να γίνει ανάθεση από την Ο.Ε, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα έναρξης εκτέλεσης των 

εργασιών του προγράμματος της δακοκτονίας, για την άμεση υλοποίηση των έργων : α) της παγιδοθεσίας 

(Τμήμα Α του Διαγωνισμού) και β) του δολωματικού ψεκασμού των προστατευόμενων ελαιοδέντρων 

(Τμήμα Β του Διαγωνισμού) σε Δημοτικά και Τοπικά Διαμερίσματα εντός χωρικής αρμοδιότητας της ΠΕ 

Θεσπρωτίας (Τομέας Α), στους προσωρινούς μειοδότες, ως αυτοί αναδείχθηκαν μετά από την 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων και την 

σύνταξη του σχετικού Πρακτικού από την αρμόδια Επιτροπή…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1/23-06-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού 
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την «Παροχή Υπηρεσιών για τον έλεγχο των 
δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες (Τμήμα 
Α) και τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό των προστατευόμενων ελαιόδεντρων (Τμήμα Β), στα 
πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς το έτος 
2022 σε Δημοτικά και Τοπικά Διαμερίσματα εντός χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας», συνολικού προϋπολογισμού € 105.866,40 με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του ΕΦ 295 ΚΑΕ 0879.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022, 
βάσει της διακήρυξης με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 160625,  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, 
και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε την 
εμπρόθεσμη κατάθεση της μοναδικής προσφοράς που υποβλήθηκε για το κάθε Τμήμα της 
διακήρυξης, ήτοι: του οικονομικού φορέα «ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ», για το τμήμα Α 
και του οικονομικού φορέα «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΣΙΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ», για το τμήμα 
Β, προέβη στην αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 
και στον έλεγχο αυτών, καταγράφοντας τη συμμόρφωσή τους προς τους όρους της διακήρυξης. 

Μετά τον διενεργηθέντα έλεγχο, από τον οποίο προέκυψε ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
Συμμετοχής και Τεχνικής προσφοράς ήταν πλήρη, όπως προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη, η 
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αποφάσισε ομόφωνα να κάνει δεκτές τις μοναδικές 
υποβληθείσες προσφορές για κάθε τμήμα της διακήρυξης. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προχώρησε στην αποσφράγιση, 
καταγραφή και έλεγχο των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά» και αφού τις έκανε ομόφωνα 
αποδεκτές εισηγείται όπως: 

Α. o οικονομικός φορέας «ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ», αναδειχτεί προσωρινός 
μειοδότης του διαγωνισμού, για το Τμήμα Α, με ποσό προσφοράς 14.355,03 € χωρίς Φ.Π.Α. και με 
Φ.Π.Α. 13% ποσό 16.221,18 € και 
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Β. o οικονομικός φορέας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΣΙΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ», αναδειχτεί 
προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, για το Τμήμα Β, με ποσό προσφοράς 79.125,10 € χωρίς 
Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 13% ποσό 89.411,36 € 

− Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση, Πρακτικό Νο1/23-06-2022 
(αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών και οικονομικών προσφορών) 
της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την «Παροχή 
Υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου 
Mcphail στους ελαιώνες (Τμήμα Α) και τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό των 
προστατευόμενων ελαιόδεντρων (Τμήμα Β), στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος 
Συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς το έτος 2022 σε Δημοτικά και Τοπικά Διαμερίσματα 
εντός χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας», συνολικού 
προϋπολογισμού € 105.866,40 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 295 ΚΑΕ 0879.01 του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022, βάσει της διακήρυξης με α/α συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ: 160625, 

Αναδεικνύονται προσωρινοί μειοδότες του διαγωνισμού:  

Α. ο οικονομικός φορέας «ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ», για το Τμήμα Α (Παροχή 
Υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου 
Mcphail στους ελαιώνες), με ποσό προσφοράς 14.355,03 € χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 13% ποσό 
16.221,18 € με διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.10.2022 και 

Β. o οικονομικός φορέας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΣΙΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ», για το Τμήμα Β 
(Παροχή Υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό των προστατευόμενων 
ελαιόδεντρων), με ποσό προσφοράς 79.125,10 € χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 13% ποσό 89.411,36 
€, με διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 15.11.2022. 

Β. Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.4325/2015, περί εκτέλεσης 
προγραμμάτων δακοκτονίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 98 του Ν. 4941/2022 
(ΦΕΚ 113/Α/2022), καθώς και του σχετικού άρθρου της διακήρυξης του διαγωνισμού, και για λόγους 
δημόσιου συμφέροντος, λόγω του κατεπείγοντος και της φύσης του έργου της δακοκτονίας, το οποίο 
θα πρέπει να ξεκινήσει συντομότερο δυνατόν, 

Την ανάθεση για την «Παροχή Υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της 
παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες (Τμήμα Α) και τον από εδάφους δολωματικό 
ψεκασμό των προστατευόμενων ελαιόδεντρων (Τμήμα Β), στα πλαίσια του προγράμματος 
συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2022, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας», στους ανωτέρω προσωρινούς μειοδότες του διαγωνισμού, και την σύναψη των 
σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τις οικονομικές προσφορές τους και με δαπάνη η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 295 & ΚΑΕ 0879.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. 
έτους 2022, σύμφωνα με την αριθμ. 12/825/13-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και 
την με α/α 1357 και αρ. πρωτ. 78283/8933/23-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΚΩ77Λ9-ΦΒΤ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, με α/α καταχώρησης 1354 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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: 9Π497Λ9-7ΔΜ



-148- 
 

 

Στη Ηγουμενίτσα στις 23-06-2022 ημέρα Πέμπτη, στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την αριθ. 1/93/24-01-2022 (Α.Δ.Α. ΨΠ8Χ7Λ9-
ΘΕΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στη συγκρότηση και στον ορισμό των μελών της 
«Επιτροπής διενέργειας των διαγωνιστικών διαδικασιών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, 
αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών - 
υπηρεσιών, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2022», προκειμένου να αποσφραγίσει 
ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον αριθ. 87539/10065/06-06-2022 ηλεκτρονικό 
ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ανάδειξη εργολάβου/ων για την υλοποίηση των υπηρεσιών 
ελέγχου των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους 
ελαιώνες (Τμήμα Α) και τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό των προστατευόμενων ελαιοδέντρων 
(Τμήμα Β), σε Δημοτικά και Τοπικά Διαμερίσματα εντός χωρικής αρμοδιότητας της ΠΕ Θεσπρωτίας», στα 
πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς το έτος 2022 (CPV: 
90922000-6), με α/α συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 160625, με διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης 
έως 31.10.2022 για το Τμήμα Α (παγιδοθεσία) και έως 15.11.2022 για το Τμήμα Β (δολωματικός 
ψεκασμός), συνολικά προϋπολογιζόμενης δαπάνης (για τα Τμήματα Α και Β): 105.866,40 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αναλυτικότερα, η εκτιμώμενη αξία του έργου για το Τμήμα Α 
(παγιδοθεσία) ανέρχεται στο ποσό των 14.561,98€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, (εκτιμώμενη 
αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, είναι: 16.455,04€, αξία ΦΠΑ: 1.893,06€) & η εκτιμώμενη αξία 
του έργου για το Τμήμα Β (δολωματικός ψεκασμός) ανέρχεται στο ποσό των 79.125,10 €, μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, είναι 
89.411,36€, αξία ΦΠΑ: 10.286,26€). 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:  

1) Κωνσταντινίδης Ευάγγελος, ως Πρόεδρο 

2) Κίτσου Ιφιγένεια, ως μέλος, και 

3) Χρυσικοπούλου Σπυριδούλα, ως μέλος. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

 

Ηγουμενίτσα,  24/06/2022 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 
 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ 
ΔΑΚΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΠΑΓΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ MCPHAIL ΣΤΟΥΣ 

ΕΛΑΙΩΝΕΣ (ΤΜΗΜΑ Α) ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟ ΨΕΚΑΣΜΟ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ (ΤΜΗΜΑ Β), ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022 ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ» 

(CPV: 90922000-6). 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 160625 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (για τα Τμήματα Α και Β):  

105.866,40 € ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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            Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την με α/α συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 160625 διακήρυξη της Π.Ε 
Θεσπρωτίας για την επιλογή αναδόχου έργου με τον τίτλο «Ανάδειξη εργολάβου/ων για την υλοποίηση 
των υπηρεσιών ελέγχου των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail 
στους ελαιώνες (Τμήμα Α) και τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό των προστατευόμενων 
ελαιοδέντρων (Τμήμα Β), στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της 
ελιάς έτους 2022 σε Δημοτικά και Τοπικά Διαμερίσματα εντός χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας», και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, 

παρατηρεί τα εξής: 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και είχε λάβει ως αύξοντα 
αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 160625. Η καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με την διακήρυξη, η 22/06/2022 και ώρα 23:59:59 και η 
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 23/06/2022 και ώρα 10:00 π.μ.  
 

Στη συνέχεια η Επιτροπή για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα 
με τα διαπιστευτήρια [όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης], και επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 160625, διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το 
σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό από μία (1) 
προσφορά, σε κάθε Τμήμα αυτής. Η μοναδική υποβληθείσα προσφορά, για το κάθε Τμήμα της 
διακήρυξης, έγινε ως εξής, όπως αναφέρεται στο σύστημα: 
 
ΤΜΗΜΑ Α: 

α/α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 20/06/2022 19:56:59 

 
ΤΜΗΜΑ Β: 

α/α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΣΙΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 

20/06/2022 12:33:00 

 
 

Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία αποσφραγίστηκαν οι ηλεκτρονικοί φάκελοι των σφραγισμένων 
προσφορών «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη 
διακήρυξη του διαγωνισμού, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, διαπιστώσαμε ότι οι προσφορές έχουν λάβει από 
το σύστημα τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α προσφοράς συστήματος:  
 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α: 

α/α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Α/Α προσφοράς 

συστήματος 
1. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 285870 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β: 

α/α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Α/Α προσφοράς 

συστήματος 

1. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΣΙΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
284146 
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Παράλληλα, παραλάβαμε από έναν (1) κλειστό φάκελο με την έντυπη προσφορά για το κάθε Τμήμα του 
διαγωνισμού, που κατέθεσαν οι προαναφερόμενοι προμηθευτές σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη 
διακήρυξη του διαγωνισμού, τους οποίους μονογράψαμε και αποσφραγίσαμε.  
 
Από τον έλεγχο προέκυψαν τα παρακάτω:   
 
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α: 

 
Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να κάνει ΔΕΚΤΗ τη μοναδική υποβληθείσα προσφορά για το Τμήμα Α. 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β: 

 
Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να κάνει ΔΕΚΤΗ τη μοναδική υποβληθείσα προσφορά για το Τμήμα Β. 
 

Στην συνέχεια η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του ηλεκτρονικού φάκελου «Οικονομική 
Προσφορά», και μελέτησε τις οικονομικές προσφορές του συστήματος. Από τον έλεγχο προέκυψαν τα 
παρακάτω: 
 
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α: 
 

  α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  1. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 14.355,03 € - 

 
Η Επιτροπή αποφάσισε να κάνει ΔΕΚΤΗ τη μοναδική υποβληθείσα προσφορά για το Τμήμα Α. 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β: 
 

  α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  1. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΣΙΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
79.125,10 € - 

 
Η Επιτροπή αποφάσισε να κάνει ΔΕΚΤΗ τη μοναδική υποβληθείσα προσφορά για το Τμήμα Β, και 
 

  

  α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1. 
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ  

ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
Πλήρη δικαιολογητικά όπως 

προβλέπονται στην διακήρυξη 

ΔΕΚΤΗ 
Πλήρη δικαιολογητικά 

σύμφωνα με την διακήρυξη 

  α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΣΙΟΥΛΑΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 

Πλήρη δικαιολογητικά όπως 
προβλέπονται στην διακήρυξη 

ΔΕΚΤΗ 
Πλήρη δικαιολογητικά 

σύμφωνα με την διακήρυξη 
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ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

εισηγείται όπως η «ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ», αναδειχτεί προσωρινός μειοδότης για το Τμήμα 

Α & ο «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΣΙΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ», αναδειχτεί προσωρινός μειοδότης για το 

Τμήμα Β, του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με α/α συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 160625 

και τίτλο «Ανάδειξη εργολάβου/ων για την υλοποίηση των υπηρεσιών ελέγχου των δακοπληθυσμών με 

τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες (Τμήμα Α) και τον από εδάφους 

δολωματικό ψεκασμό των προστατευόμενων ελαιοδέντρων (Τμήμα Β), στα πλαίσια του προγράμματος 

συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2022 σε Δημοτικά και Τοπικά Διαμερίσματα εντός 

χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας», με διάρκεια από την υπογραφή της 

σύμβασης έως 31.10.2022 για το Τμήμα Α (παγιδοθεσία) και έως 15.11.2022 για το Τμήμα Β (δολωματικός 

ψεκασμός), προϋπολογιζόμενης δαπάνης, για το Τμήμα Α (παγιδοθεσία): 14.561,98€, μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, είναι: 16.455,04€) 

& για το Τμήμα Β (δολωματικός ψεκασμός): 79.125,10 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, 

(εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, είναι 89.411,36€). 

Το συνολικό ποσό προσφοράς των ανωτέρω, είναι: 

Για το Τμήμα Α: 14.355,03 € χωρίς Φ.Π.Α. Με Φ.Π.Α 13%, ανέρχεται στο ποσό των 16.221,18 €. 

Για το Τμήμα Β: 79.125,10 € χωρίς Φ.Π.Α. Με Φ.Π.Α 13%, ανέρχεται στο ποσό των 89.411,36€. 

Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν πρακτικό στο Τμήμα Προμηθειών προκειμένου να προβεί σε όλες τις 
νόμιμες διαδικασίες ως αναθέτουσα αρχή. 
Για επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώστηκε, 
υπογράφεται από την Επιτροπή σε τρία (3) πρωτότυπα αντίγραφα, ως ακολούθως: 

 

Ο Πρόεδρος Μέλος Μέλος 

   

Κωνσταντινίδης Ευάγγελος Κίτσου Ιφιγένεια Χρυσικοπούλου Σπυριδούλα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1169/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022, για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του έργου «PRO-
ENERGY» που βρίσκεται σε εξέλιξη στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής 
Συνεργασίας Interreg 2014-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 

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 του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της 
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11547/27-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1734/27-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται 
την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
έτους 2022, για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του έργου «PRO-ENERGY» που βρίσκεται σε 
εξέλιξη στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg 2014-2020, όπως 
εμφανίζεται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της κατωτέρω αναφερόμενης δαπάνης και τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε. του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, έτους 2022, 
για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του έργου «PRO-ENERGY» που βρίσκεται σε εξέλιξη στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg 2014-2020, σύμφωνα με τον κατωτέρω 
πίνακα, ως εξής: 

Α/Α Ε.Φ. ΚΑΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

1 071 9459.15.000.01 

Έγκριση δαπάνης που αφορά το ανεκτέλεστο υπόλοιπο για το 

έργο της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών 

Τεχνικής Υποστήριξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έργο 

«PROENERGY» στο πλαίσιο του προγράμματος Διακρατικής 

Συνεργασίας Interreg 2014-2020. 

179.810,00 € 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1170/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Απόφαση για την άσκηση ενδίκου μέσου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Ιωαννίνων, κατά της σιωπηρής απόρριψης της υπ’ αριθμ. 1463/21-01-2022 ΔΟΥ 
Ιωαννίνων, ενδικοφανούς προσφυγής της Π.Ε. 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. 
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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. Την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 11301/22-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1686/22-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), και της Νομικής Συμβούλου, κας 
Σόνιας Φάτσιου, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

«… Με την υπ’αριθ. 1032 (Αριθ. Taxis 795/2021) πράξης επιβολής προστίμου  της ΔΟΥ Ιωαννίνων μας επεβλήθη 

πρόστιμο ίσο με τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ (4.594,00€) λόγω λήψης τριών (3) 

εικονικών τιμολογίων για ανύπαρκτες συναλλαγές της Περιφέρειας Ηπείρου με τις εταιρείες «ΚΥΡΑ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΦΜ 800436750 και «ALPHA TERRANOVA 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΦΜ 800614614. Κατά της ως άνω πράξης 

επιβολής προστίμου καταθέσαμε εμπροθέσμως ενώπιον της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων- 

Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών την  υπ’αριθ. πρωτ.1463/21-01-2022 ΔΟΥ Ιωαννίνων  ενδικοφανή προσφυγή, 

η οποία απερρίφθη σιωπηρώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 63 του ν. 4174/2013. 

Εν όψει των ανωτέρω θα πρέπει η Επιτροπή Σας να λάβει απόφαση  σχετικά με την άσκηση  δικαστικής 

Προσφυγής ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Ιωαννίνων κατά της ως άνω σιωπηρής απόρριψης της 

ενδικοφανούς προσφυγής …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, την άσκηση του ενδίκου μέσου της δικαστικής Προσφυγής ενώπιον του Μονομελούς  
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, κατά της σιωπηρής απόρριψης της υπ’ αριθμ. 1463/21-01-2022 ΔΟΥ 
Ιωαννίνων, ενδικοφανούς προσφυγής (άρθρο 63 Κ.Φ.Δ.) της Π.Ε. Θεσπρωτίας, η οποία 
κατατέθηκε ενώπιον της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων - Διεύθυνση Επίλυσης 
Διαφορών, για την ακύρωση της υπ’ αριθ. 1032 (Αριθ. Taxis 795/2021) πράξης επιβολής 
προστίμου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της ΔΟΥ Ιωαννίνων, σύμφωνα με 
την αριθμ. πρωτ. 11301/22-06-2022 (ανωτέρω υπό στ. 4) γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας και της Νομικής Συμβούλου, κ. Σόνιας Φάτσιου. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1171/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 56ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. Α42/2022 απόφασης του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 

http://www.php.gov.gr/
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Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 5/12/11-
03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 7/455/18-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε, η μή 
άσκηση εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, του ενδίκου μέσου 
της έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. Α42/2022 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Κέρκυρας (Τμήμα 1ο Μονομελές), με τη οποία έγινε εν μέρει δεκτή η από 26-06-2012 (αριθμ. καταχ. 
88/2012) αγωγή του Ηλία Ντούσκα του Βασιλείου, κατοίκου Μεσοβουνίου Δ. Ηγουμενίτσας, και 
αναγνωρίστηκε η υποχρέωση της Περιφέρειας Ηπείρου όπως του καταβάλλει το ποσό των 500,00 € 
νομιμοτόκως, για ηθική του βλάβη αναφορικά με υλικές ζημίες που υπέστη το ΦΙΧ αυτοκίνητο 
ιδιοκτησίας του, από πτώση βράχων στην επαρχιακή οδό Καρτερίου-Βασιλικού, σύμφωνα με την 
αριθμ. πρωτ. 4354/15-03-2022 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας και της 
Νομικής Συμβούλου, κας Σόνιας Φάτσιου.  

7. Την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10828/28-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1740/28-06-
2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.) στην οποία αναφέρονται τα εξής::  

«….Την 22-02-2022 επιδόθηκε στην  Περιφέρει  Ηπείρου ( αριθμ. Πρωτ. 25877/207/22-02-2022) η υπ΄αριθμ. 

Α42/2022 οριστική απόφαση  του  Τριμελούς Διοικητικού  Πρωτοδικείου Κέρκυρας με τη οποία έγινε εν μέρει 

δεκτή η υπ΄αριθμ.  88/2012 αγωγή του Ηλία Ντούσκα του Βασιλείου, κατοίκου Μεσοβουνίου Δ. Ηγουμενίτσας, 

και αναγνωρίστηκε η υποχρέωση της Περιφέρειας Ηπείρου όπως του καταβάλλει το ποσό των 500,00€ 

νομιμοτόκως, με επιτόκιο 6% από 05-07-2012 έως 30-04-2019, για ηθική του βλάβη αναφορικά με υλικές 

ζημίες που υπέστη το ΦΙΧ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, από πτώση βράχων στην επαρχιακή οδό Καρτερίου-

Βασιλικού. 

Επί της εν λόγω αποφάσεως η Οικονομική Επιτροπή, κατόπιν αποδοχής της σχετικής μου εισήγησης, 

απεφάνθη- με την υπ’ αριθ. 7/455/18-03-2022 απόφασή της- τη μη άσκηση ενδίκου μέσου.  

Κατόπιν τούτου με την παρούσα αιτούμαι την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 

870,84€, που αφορά στην συμμόρφωσή μας με το διατακτικό της υπ’ αριθ. Α42/2022 οριστικής απόφασης  του  

Μονομελούς Διοικητικού  Πρωτοδικείου Κέρκυρας (κεφάλαιο 500,00€ και τόκοι υπερημερίας 370,84€) σε 

βάρος του προϋπολογισμού ΠΕ Θεσπρωτίας 2022, με τον σχετικό κωδικό  
Συνημμένα: 1) Η υπ΄αριθμ. Α42/2022 οριστική απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Κέρκυρας, Η υπ’ αριθ. 7/455/18-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  και 3) Υπολογισμός τόκων 

υπερημερίας ….» 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού 870,84 € και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 & ΚΑΕ 0892.01 του προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022, για την καταβολή στον Ηλία Ντούσκα του 
Βασιλείου, κατοίκου Μεσοβουνίου Δ. Ηγουμενίτσας, του επιδικασθέντος ποσού, με το νόμιμο τόκο 
(κεφάλαιο 500,00 € και τόκοι υπερημερίας 370,84 €), σε εκτέλεση της αριθμ. Α42/2022 οριστικής 
απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας (Τμήμα 1ο Μονομελές), σύμφωνα με την αριθμ. 
7/455/18-03-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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: 9Π497Λ9-7ΔΜ



-158- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1172/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. Α110/2022 
απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το 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 αριθμ. 9/583/07-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε, η μή άσκηση εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας, του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. Α110/2022 οριστικής 
απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας (Τμήμα Α’ Μονομελές), με τη οποία έγινε 
εν μέρει δεκτή η από 30-09-2016 (αριθμ. καταχ. ΑΓ221/2016) αγωγή του Αντωνίου Μάντζα 
του Βασιλείου και αναγνωρίστηκε η υποχρέωση της Περιφέρειας Ηπείρου όπως καταβάλλει 
σε αυτόν το ποσό των 3.856,12 € νομιμοτόκως, για ηθική του βλάβη αναφορικά με την ζημία 
που υπέστη η μηχανή του από την πτώση της σε λακκούβα επί του οδοστρώματος της ΕΟ 
Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας στον κόμβο της Νέας Σελεύκειας, καθώς και το ποσό των 541,07 
€ νομιμοτόκως στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 5371/31-03-2022 
γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας και της Νομικής Συμβούλου, 
κας Σόνιας Φάτσιου, επειδή η Περιφέρεια Ηπείρου δεν μπορεί να ασκήσει ένδικο μέσο κατά 
της ως άνω απόφασης, λόγω ποσού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 92 του Κώδικα 
Διοικητικής Δικονομίας.  

7. Την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10827/28-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1739/28-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.) στην οποία αναφέρονται τα εξής::  

«….Την 28-03-2022 επιδόθηκε στην  Περιφέρεια  Ηπείρου ( αριθμ. Πρωτ. 45523/407/28-03-2022) η υπ΄αριθμ. 

Α110/2022 οριστική απόφαση  του  Μονομελούς Διοικητικού  Πρωτοδικείου Κέρκυρας  με τη οποία έγινε 

δεκτή εν μέρει η υπ΄αριθμ.  ΑΓ221/2016 αγωγή του Αντωνίου Μάντζα του Βασιλείου, αναφορικά με την ζημία 

που υπέστη η μηχανή του από την πτώση της σε λακκούβα επί του οδοστρώματος της ΕΟ Ιωαννίνων-

Ηγουμενίτσας στον κόμβο της Νέας Σελεύκειας και τον εξ αυτού του λόγου τραυματισμό του και την ηθική 

του βλάβη. Με την ως άνω απόφαση επιδικάστηκε σε αυτόν το χρηματικό ποσό των 3.856,12€, νομιμοτόκως 

από την επίδοση της αγωγής και στον e-ΕΦΚΑ το χρηματικό ποσό των  541,07€, νομιμοτόκως από την επίδοση 

της αγωγής.  

 Επί της  εν λόγω αποφάσεως η Οικονομική Επιτροπή, κατόπιν αποδοχής της σχετικής μου εισήγησης, 

απεφάνθη- με την υπ ‘αριθ. 9/583/07-04-2022 απόφασή της- τη μη άσκηση ενδίκου μέσου.  

 Κατόπιν τούτου με την παρούσα αιτούμαι την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 

605,54€, (κεφάλαιο 541,07€ και τόκοι υπερημερίας 64,47€) προς τον ΕΦΚΑ και την έγκριση δαπάνης και 

διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 5455,23€, (κεφάλαιο 3856,12€ και τόκοι υπερημερίας 1599,11€) προς 

τον Αντώνιο Μάντζα του Βασιλείου   που αφορά στην συμμόρφωσή μας με το διατακτικό της υπ’αριθ. 

Α110/2022 οριστικής απόφασης  του  Μονομελούς Διοικητικού  Πρωτοδικείου Κέρκυρας σε βάρος του 

προϋπολογισμού ΠΕ Θεσπρωτίας 2022, με τον κωδικό 072.0892.01 

 Συνημμένα : 1)Η υπ΄αριθμ. Α110/2022 οριστική απόφαση  του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Κέρκυρας,  Η υπ ‘αριθ. 9/583/07-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  και 3) Υπολογισμός τόκων 

υπερημερίας ….» 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 & ΚΑΕ 0892.01 του προϋπολογισμού της 
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Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022, για την καταβολή στον Αντώνιο 
Μάντζα του Βασιλείου, και στον e-ΕΦΚΑ των επιδικασθέντων ποσών, με το νόμιμο τόκο, σε 
εκτέλεση της αριθμ. Α110/2022 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας 
(Τμήμα Α’ Μονομελές), σύμφωνα με την αριθμ. 9/583/07-04-2022 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, ως εξής: 

Α. Ποσό 5.455,23 € (κεφάλαιο 3856,12 € και τόκοι υπερημερίας 1.599,11 €)  για την καταβολή 
στον Αντώνιο Μάντζα του Βασιλείου και  

Β. Ποσό 605,54 € (κεφάλαιο 541,07 € και τόκοι υπερημερίας 64,47 €) για την καταβολή στον e-
ΕΦΚΑ. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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: 9Π497Λ9-7ΔΜ



-161- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1173/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 «Καθαρισμός φράγματος Ράγιου από κορμούς ξερών πλατάνων λόγω μεγάλων 
πλημμυρών (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 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. 6330/24-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1708/27-06-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη….. 

1. Μετά τις διαμαρτυρίες των προέδρων των ΤΟΕΒ Κεστρίνης -Ράγιου- Ασπροκλησίου και Σαγιάδας ότι το 

φράγμα είναι γεμάτο από ξερά πλατάνια λόγω της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους που έχουν πέσει στο 

ποτάμι και έφτασαν με τη ροή του ποταμού Καλαμά στο φράγμα, όταν δε  ανοίγουν τα κανάλια  να ποτιστεί 

ο κάμπος της  περιοχής  μπαίνουν μέσα στα κανάλια και να τα βουλώνουν με αποτέλεσμα να μην φτάνει στα 

χωράφια τους. Το γεγονός αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη απομάκρυνση τους, ώστε να καθαριστεί το 

φράγμα. 

 2. Την με αριθμ.: 95684/6330/20-06-2022 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. 

2020ΕΠ53000001.προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.). με υποέργο  «Καθαρισμός φράγματος Ράγιου 

από κορμούς ξερών πλατάνων λόγω μεγάλων πλημμυρών (παροχή υπηρεσιών)»  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου ««Καθαρισμός φράγματος Ράγιου από κορμούς ξερών 

πλατάνων λόγω των μεγάλων πλημμυρών (παροχή υπηρεσιών)»  ΕΡΓΟ: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

και ειδικών δράσεων  Περιφέρεια 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  Περιφέρεια Ηπείρου  2020-2022» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός φράγματος Ράγιου από κορμούς ξερών 
πλατάνων λόγω μεγάλων πλημμυρών (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική 
περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή κρίνεται 
επιτακτική η ανάγκη καθαρισμού του φράγματος Ράγιου με την απομάκρυνση των ξερών πλατάνων, τα 
οποία, λόγω της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους έχουν πέσει στον ποταμό Καλαμά και με τη ροή 
αυτού έφτασαν στο φράγμα, με αποτέλεσμα να βουλώνουν τα κανάλια όταν αυτά ανοίγουν για να ποτιστεί 
ο κάμπος της περιοχής και το νερό να μην φτάνει στα χωράφια. 

➢ 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1174/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 «Κοπή χόρτων και κλάδεμα θάμνων τα οποία εμποδίζουν την ορατότητα στον κάμπο 
Κεστρίνης (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
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Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 9397/24-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1710/27-06-2022 
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 στον κάμπο Κεστρίνης Θεσπρωτίας 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. : 95665/6325/20-6-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 

12.400,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο 

επαρχιακό οδικό δίκτυο  Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» υποέργου «Κοπή χόρτων και κλάδεμα θάμνων τα οποία 

εμποδίζουν την ορατότητα στον κάμπο Κεστρίνης (παροχή υπηρεσιών)» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 

Κ.Α 2019ΕΠ5300001.προϋπολογισμού: 12.400,00 € (με Φ.Π.Α.). 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Κοπή χόρτων και κλάδεμα θάμνων τα οποία 

εμποδίζουν την ορατότητα στον κάμπο Κεστρίνης (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: 12.400,00 € (με Φ.Π.Α.)..…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 12.400,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2019 ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας 
Ηπείρου 2019-2021» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή χόρτων και 
κλάδεμα θάμνων τα οποία εμποδίζουν την ορατότητα στον κάμπο Κεστρίνης (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 στον κάμπο 
Κεστρίνης Θεσπρωτίας, 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 
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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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: 9Π497Λ9-7ΔΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1175/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 ρέματος στην περιοχή Βέλιανης (Χρυσαυγή) από φερτά υλικά από τις 
βροχοπτώσεις του χειμώνα (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 

http://www.php.gov.gr/
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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. 9589/24-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1712/27-06-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…  Παίρνοντας υπόψη….. 

Την υπ’ αριθ. 98333/6503/23-6-2022, 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 Βέλιανης (Χρυσαυγή) από φερτά υλικά από τις βροχοπτώσεις του 

χειμώνα  (παροχή υπηρεσιών)»                                                             

Την από 24-6-2022 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 Βέλιανης (Χρυσαυγή) από φερτά υλικά και κορμούς ξερών 

δέντρων  λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που είχαμε τους χειμερινούς μήνες  προς αποφυγή πλημμυρικών 

φαινομένων τον επόμενο χειμώνα. Θα πρέπει άμεσα να γίνουν εργασίες άρσης προσχώσεων απομάκρυνσης 

των φερτών υλικών και των κορμών ξερών δέντρων που έχουν συσσωρευθεί στο ρέμα Βέλιανης (Χρυσαυγή) 

του Δήμου Σουλίου. Οι ανωτέρω εργασίες θα πρέπει να γίνουν άμεσα διότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τον 

επόμενο  χειμώνα 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  : «Καθαρισμός ρέματος στην περιοχή Βέλιανης (Χρυσαυγή) από 

φερτά υλικά από τις βροχοπτώσεις του χειμώνα (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 

530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.)  …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρεια Ηπείρου 2020-2022», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ρέματος στην περιοχή Βέλιανης 
(Χρυσαυγή) από φερτά υλικά από τις βροχοπτώσεις του χειμώνα (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 
24-06-2022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε  άμεσες εργασίες, πριν 
την έλευση του χειμώνα, με χωματουργικά μηχανήματα, για τον καθαρισμό του ρέματος στην περιοχή 
Βέλιανης (Χρυσαυγή) από φερτά υλικά και κορμούς ξερών δέντρων, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων 
κατά τους χειμερινούς μήνες και προκειμένου να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα τον επόμενο 
χειμώνα, ήτοι άρση προσχώσεων και απομάκρυνση των φερτών υλικών και των κορμών ξερών δέντρων 
που έχουν συσσωρευθεί στο ρέμα Βέλιανης (Χρυσαυγή) του Δήμου Σουλίου. 

➢ 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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: 9Π497Λ9-7ΔΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1176/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Άρση προσχώσεων, καθαρισμός κοίτης ρεμάτων-τάφρων και συντήρηση 
αντιπλημμυρικών έργων Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
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ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2702/27-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1735/27-06-
2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς 
έγκριση, τον 1ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό) και την 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Άρση προσχώσεων, καθαρισμός κοίτης ρεμάτων-τάφρων και συντήρηση 
αντιπλημμυρικών έργων Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη», με επισυναπτόμενη 
εισηγητική έκθεση και την αριθμ. 4/115/24-05-2021 (Θέμα 14ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού 
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

Στη συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής: 

«…. Α. ΓΕΝΙΚΑ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Το έργο αφορά σε εργασίες καθαρισμού και άρσης προσχώσεων που έχουν συσσωρευτεί σε κοίτες ρεμάτων στην Π.Ε. 

Πρέβεζας. Πιο συγκεκριμένα: εργασίες καθαρισμού σε κοίτες ρεμάτων της Π.Ε. Πρέβεζας από πεσμένα δέντρα, κλαδιά, 

συσσωρευμένα φερτά υλικά και λοιπές αποθέσεις, που εμποδίζουν την ομαλή ροή του νερού ή δημιουργούν φράγματα 

ανάσχεσης κατά τις περιόδους αιχμής, προστασία των υπαρχόντων αναβαθμών (παγίδες στερεομεταφοράς) από τις 

διαβρώσεις, συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων, μεταφορά μέρους των προϊόντων καθαρισμού και εκσκαφών προς την 

οριστική απόθεση, με συνολικό προϋπολογισμό 208.455,67€. 

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 030 με Κ.Α. 2012ΕΠ03000012 «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 

(ΚΑΠ) Περιφέρειας Ηπείρου». 

3. ΜΕΛΕΤΗ:  

Η μελέτη της εργολαβίας και τα τεύχη δημοπράτησης αυτής, συντάχθηκαν από την Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Πρέβεζας και 

εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 109021/3593/17-8-2020, (Α.Δ.Α. ΨΛΨ67Λ9-Ο2Φ), Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Π.Ε. Πρέβεζας. 

4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:  

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 9-12-2020, με ανοιχτό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 και το 

σύστημα υποβολής προσφορών με μέση τεκμαρτή έκπτωση  και τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε ο Ε.Δ.Ε. Άγγελος 

Τσιμπίκης, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 60,17% επί των τιμών του προϋπολογισμού και του τιμολογίου 

μελέτης.  

Το πρακτικό Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 35/2247/22-12-2020, (ΑΔΑ: Ω0ΚΗ7Λ9-ΞΥΕ) Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 

5. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  

Το συμφωνητικό για ποσό 83.022,84€ με Φ.Π.Α. υπογράφτηκε στις 21/04/2021 και η εγκατάσταση έγινε στις 21/04/2021. 

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν 12 μήνες και συγκεκριμένα έως τις 20/04/2022. Μετά από αίτηση 

του αναδόχου, δόθηκε παράταση περαίωσης εργασιών έως τις 20-10-2022 η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμ. 8/526/28-

03-2022 (ΑΔΑ: ΨΒΠΑ7Λ9-ΨΜ6) απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής Π. Ηπείρου.   

Β. ΕΙΔΙΚΑ: 

1α. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ:  

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 156 του Νόμου 

4412/2016, για την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών λόγω αύξησης των ποσοτήτων της  προμέτρησης, καθώς  

παρατηρηθήκαν μεγάλες  προσχώσεις που προέκυψαν έπειτα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. 

Επίσης συμπεριλαμβάνει τη μείωση ποσοτήτων όπως προέκυψε από τις μέχρι τώρα επιμετρήσεις και προμετρήσεις των 

εργασιών. 

Η διαφοροποίηση κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών του 1ου ΑΠΕ ανά εργασία αναλύεται όπως παρακάτω: 

ΟΜΑΔΑ  Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ  - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Στην ομάδα αυτή των εργασιών έχουμε αύξηση δαπάνης κατά 7.204,38 ευρώ σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 

του έργου, μετά την εφαρμογή της έκπτωσης του κεφαλαίου 60,00% και η οποία οφείλεται σε αυξομειώσεις των 

ποσοτήτων των εργασιών, οι οποίες αιτιολογούνται ως ακολούθως: 

Α.Τ.1: Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά με παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών. 

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 94,00 στρεμ. σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου όπως προέκυψε από 

τις νέες προμετρήσεις. 

Α.Τ.2: Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την 

μεταφορά στο χώρο απόθεσης. 

Μείωση  των ποσοτήτων κατά 30.659,91 m3 σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου όπως προέκυψε από 

τις νέες προμετρήσεις. 

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ 

Στην ομάδα αυτή των εργασιών έχουμε αύξηση δαπάνης κατά 22,14 ευρώ σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 

του έργου, μετά την εφαρμογή της έκπτωσης του κεφαλαίου 64,00% και η οποία οφείλεται σε αύξηση των ποσοτήτων των 

εργασιών, οι οποίες αιτιολογούνται ως ακολούθως: 

Α.Τ.3: Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης. 

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 150 m3 σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου όπως πρόεκυψε από τις νέες 

προμετρήσεις. 
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ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ 

Στην ομάδα αυτή των εργασιών έχουμε αύξηση δαπάνης κατά 174,24 ευρώ σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 

του έργου, μετά την εφαρμογή της έκπτωσης του κεφαλαίου 64,00% και η οποία οφείλεται σε αύξηση των ποσοτήτων των 

εργασιών, οι οποίες αιτιολογούνται ως ακολούθως: 

Α.Τ.4: Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου βάρους 200-500 kg Αύξηση των ποσοτήτων κατά 

10 m3 σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου όπως προέκυψε από τις νέες προμετρήσεις. 

Α.Τ.5: Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου βάρους 500-2500 kg Αύξηση των ποσοτήτων κατά 

10 m3 σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου όπως προέκυψε από τις νέες προμετρήσεις. 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΑ 

Η  ομάδα αυτή των εργασιών παραμένει ως έχει, σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, μετά την 

εφαρμογή της έκπτωσης του κεφαλαίου 60,00%. 

Α.Τ.6: Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C 12/15. 

Χωρίς μεταβολή  σε σχέση με τον εγκεκριμένο αρχικό  προϋπολογισμό του έργου δηλ. παραμένουν τα 20,0 m3 

1β. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης:  

Για την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης πληρούνται  σωρευτικά οι προϋποθέσεις του εδαφίου γ της 

παραγράφου 1 του Άρθρου 132 του Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  και συγκεκριμένα: 

• Η ανάγκη τροποποίησης της αρχικής σύμβασης προέκυψε λόγω περιστάσεων, που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν 

στην αρχική σύμβαση, και συγκεκριμένα προέκυψε για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση 

των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα,  ιδίως μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν 

κατά την χειμερινή περίοδο  και ιδίως τους 11ο  και 12ο μήνα του  2021. (εξ΄ αυτού το μεγαλύτερο μέρος της Π.Ε 

Πρέβεζας κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με τα υπ΄ αριθμ. Πρωτ.10614/3-12-2021 ΑΔΑ:ΩΙΜΗ46ΝΠΙΘ-

8ΘΓ και με αριθμ. Πρωτ. 11213/20-1-2022 ΑΔΑ:ΨΨΠΑ46ΝΠΙΘ-ΗΒΚ  έγγραφα της Γεν. Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας). 

• Η τροποποίηση δεν μεταβάλει την συνολική φύση της σύμβασης. 

• Η αύξηση της δαπάνης δεν υπερβαίνει το 50% της αρχικής σύμβασης. 

• Οι συμπληρωματικές εργασίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, 

όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση και δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια 

σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή.  

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που υποβάλλεται είναι υπέρβασης σε σχέση με την αρχική σύμβαση. Η 

προτεινόμενη δαπάνη, με πιθανή αναθεώρηση, είναι 120.103,39 € με τον ΦΠΑ, παρουσιάζει υπέρβαση κατά  37.080,55 € 

με ΦΠΑ ( ήτοι ποσοστό 44,66% της αρχικής σύμβασης ) και προτείνεται να εγκριθεί όπως συντάχθηκε από την Υπηρεσία 

μας. 

     Η επιπλέον δαπάνη εργασιών της προτεινόμενης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, ποσού  37.080,55 € με ΦΠΑ, έχει 

εγκριθεί από την 1η  τροποποίηση τεχνικού προγράμματος της Π.Ε. Πρέβεζας και με την με αρ. 46508/1677/29-3-2022 

(ΑΔΑ:ΩΘΣΙ7Λ9-ΤΥΝ) Απόφαση ανάληψης νομικής δέσμευσης της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, 

( με Α/Α 1040 και καταχωρήθηκε με α/α 1034 στο βιβλίο εγκρίσεων και πληρωμών της υπηρεσίας).  

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης. 

Η δαπάνη κατασκευής του έργου θα ανέλθει ως προς την αρχική σύμβαση στο ποσό των 66.952,21 € με αναθεώρηση 

χωρίς ΦΠΑ. 

Επιπλέον λαμβάνει χώρα και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, ποσού 29.903,67 € με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ. 

α/α 
Ομάδα εργασιών 

Δαπάνες αρχικής 

σύμβασης 

Προτεινόμενες 

δαπάνες 1ου ΑΠΕ 

Διαφορές 

δαπανών 

 ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

46.800,00 54.004,38 7.204,38 

 ΟΜΑΔΑ Β: ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - 

ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ 
354,24 376,38 22,14 

 ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ 
1.568,16 1.742,40 174,24 

 ΟΜΑΔΑ Δ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΑ 
616,00 616,00 0 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 49.338,40 56.739,16 7.400,76 

 Προστίθεται Γ.Ε & Ο.Ε 18% 8.880,91 10.213,05 1.332,14 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σ1 58.219,31 66.952,21 8.732,90 

 Απρόβλεπτα 8.732,90 0 -8.732,90 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 66.952,21 66.952,21 0 

 Δαπάνη αναθεώρησης  1,69 1,69 0 

 Συνολική δαπάνη έργου χωρίς Φ.Π.Α. Σ2 66.953,90 66.953,90 0 

1Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ 

 ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

21.715,20 21.715,20 

 ΟΜΑΔΑ Β: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ 

 320,60 320,60 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ  22.035,80 22.035,80 

 Προστίθεται Γ.Ε & Ο.Ε 18%  3.966,44 3.966,44 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σ1  26.002,24 26.002,24 

 Απρόβλεπτα  3.900,34 3.900,34 
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 ΑΘΡΟΙΣΜΑ  29.902,58 29.902,58 

 Δαπάνη αναθεώρησης   1,09 1,09 

 Συνολική δαπάνη έργου χωρίς Φ.Π.Α. Σ2  29.903,67 29.903,67 

 

 
Σύμβαση έργου 

1Η Συμπληρωματική   

Σύμβαση 
Άθροισμα 

Συνολική δαπάνη έργου προ 

αναθεωρήσεων και προ ΦΠΑ 
66.952,21 29.902,58 96.854,79 

Αναθεωρήσεις 1,69 1,09 2,78 

Συνολική δαπάνη έργου χωρίς 

Φ.Π.Α. 

66.953,90 29.903,67 96.857,57 

Υπερβάσεις  λόγω 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Εγκεκριμένη δαπάνη 

αρχικής σύμβασης 

Προτεινόμενες δαπάνες 

με τον 1ο ΑΠΕ 

Διαφορά (προτεινόμενη- 

εγκεκριμένη) 

Συνολική δαπάνη έργου προ 

αναθεωρήσεων και προ ΦΠΑ 

66.952,21 96.854,79 29.902,58 

(44,66%) 

 

Κατόπιν των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη την με  αριθμό 4/115/24-5-2022 (θεμα14ο) θετική  γνωμοδότηση  του 

Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 την έγκριση του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Υπερβατικού) και της 1ης Συμπληρωματικής 

Σύμβασης του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 120.103,39 € με τον ΦΠΑ, ήτοι υπέρβαση κατά 37.080,55 € 

(44,66%) με τον ΦΠΑ, έναντι της εγκεκριμένης σύμβασης 83.022,84 € με τον ΦΠΑ.…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό) και την 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Άρση προσχώσεων, καθαρισμός κοίτης ρεμάτων-τάφρων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων Π.Ε. 
Πρέβεζας», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη», συνολικής δαπάνης € 120.103,39 με ΦΠΑ, ήτοι με υπέρβαση 
του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά € 37.080,55 με ΦΠΑ (ποσοστό 44,66% σε σχέση με την 
αρχική σύμβαση), σύμφωνα και με την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθ. 4/115/24-05-2021 (Θέμα 14ο) Πράξη του.  

Η προκαλούμενη δαπάνη για τον ως άνω 1ο Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 
02.04.071.9459.04.018.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 
2022, σύμφωνα με την με α/α 1040 και αρ. πρωτ. 46508/1677/29-03-2022 (ΑΔΑ:ΩΘΣΙ7Λ9-ΤΥΝ) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1034 στο βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας. 

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος. 
.………………………………………………………………………………………………………………..…… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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: 9Π497Λ9-7ΔΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1177/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 προμήθεια ανταλλακτικών και 
εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το 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/
ΑΔΑ: 9Π497Λ9-7ΔΜ
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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 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 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2943/23-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1696/23-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης ποσού 40.583,28 € με Φ.Π.Α. για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Πρέβεζας, όπως 
αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα και σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα στην εισήγηση 
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 40.583,28 € με Φ.Π.Α. καθώς και τη διάθεση 
της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με 
Κ.Α. 2018ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση 
εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 
2018-2020» (Υποέργο: «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή  μηχανημάτων, οχημάτων της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2022»), για την προμήθεια ανταλλακτικών και για 
εργασίες συντήρησης – επισκευής για τα μηχανήματα και οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα: 

Α/Α 

ΕΙΔΟΣ                                              

ΟΧΗΜΑΤΟΣ -                      

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟ

ΡΙΑΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ -   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΦΟΡΤΗΓΟ   ΚΗΥ 7993 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ  TEM.1, ΜΟΤΕΡ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΕΜ 1, ΑΝΤΛΙΑ ΤΕΜ 1, 

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΤΕΜ.1 ΣΕΤ ΦΛΑΝΤΣΕΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕΤ 1, ΚΑΠΑΚΙ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΕΜ 1 

ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΜ 4 

3.968,00  ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  

ΚΑΙ 
2.232,00 ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ : 6.200,00€ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

2 ΕΚΣΚΑΦΕΑ   ΚΥ 7360 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣ ΤΕΜ 2 ΣΠΡΟΚΕΡ 
ΤΕΝ 2 ΤΕΜΠΕΛΗΣ ΤΕΜ 2 ΡΑΟΥΛΑ ΤΕΜ 4   

19.840,00 ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΚΑΙ 

4.960,00  ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ : 24.800,00€ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΠΑΝΩ,  

3 ΦΟΡΤΩΤΗ  ΚΥ 3141 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  ΜΙΖΑ ΤΕΜ 1, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 

ΜΙΖΑΣ ΤΕΜ 1 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 180ΑΜ ΤΕΜ 2, 
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΕΜ 2  ΦΩΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΕΜ 2  

2.418,00 ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΚΑΙ 

992,00 ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ : 3.410,00€ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

4 ΓΡΕΙΝΤΕΡ  ΜΕ 50934 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΕΜ 

4, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

ΤΕΜ 1, ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΜ 1 ΡΕΛΕ 24V 
ΤΕΜ 1 ΦΩΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΜ 4 

1.736,00 ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΚΑ 

744,00 ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ    
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

  ΣΥΝΟΛΟ : 2.480,00€ 

 

5 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ   ΚΗΥ 7998 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΕΜ 1, 

ΣΠΡΕΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΕΜ 2 
45,04 ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ 

148,80 ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ    
ΣΥΝΟΛΟ : 193,84€ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

6 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ   ΚΗΙ 8345   

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΕΜ 1, 
 

41,56 ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ 

148,80 ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ    

 

ΣΥΝΟΛΟ : 190,36€ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

7 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ   ΚΗΙ 8313 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΛΑΔΙ 10W40 ΛΙΤΡΑ 5, ΦΙΛΤΡΟ 
ΛΑΔΙΟΥ ΤΕΜ 1 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΤΕΜ 1 ΦΙΛΤΡΟ AIR-

CODITION ΤΕΜ 1, ΜΠΟΥΖΙ ΤΕΜ 4, 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΤΕΜ 1, ΣΕΤ 

ΜΠΟΥΖΟΚΑΛΩΔΙΑ ΣΕΤ 1, ΥΓΡΑ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ 

ΠΑΜΠΡΙΖ ΤΕΜ 1  

262,56 ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΚΑΙ 

148,80 ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ    
 

ΣΥΝΟΛΟ : 411,36€ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

8 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ   ΚΗΥ 9978   

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 
ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ ΤΕΜ1, ΚΟΛΑΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

ΤΕΜ 1, ΛΑΔΙ 10W40 ΛΙΤΡΑ 3 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΤΕΜ 

1 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΤΕΜ 1 ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ 
ΣΕΤ 1, ΦΙΛΤΡΟ AIR-CODITION ΤΕΜ 1, ΣΠΡΕΥ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΕΜ 1 ΣΠΡΕΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΤΕΜ1 

 
411,52 ΓΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑΚΑΙ2. 

254,20 ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ   

ΣΥΝΟΛΟ : 665,72€ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

9 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ.  
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ Η 12110 ΤΕΜ 3, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 

WK 12300 TEM 2, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ WG50/26 ΤΕΜ 3, 
ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ WK723 ς ΤΕΜ 3, ΦΙΛΤΡΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ P551329 ΤΕΜ 3 ΦΙΛΤΡΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ WK9165X ΤΕΜ 3, ΦΙΛΤΡΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ WK929 ΤΕΜ 3, ΦΙΛΤΡΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ NIG 4110  TEM 2, ΦΙΛΤΡΟ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ EΚΣΚΑΦΕΑ DAEWOO ΤΕΜ 1,  
ΦΙΛΤΡΟ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ FIAT ΤΕΜ 1, 

ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ EΚΣΚΑΦΕΑ NEW 

HOLLAND  ΤΕΜ 1 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ EΚΣΚΑΦΕΑ 
DAEWOO ΤΕΜ 2, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗ FIAT 

ΤΕΜ 2, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ EΚΣΚΑΦΕΑ NEW 

HOLLAND  ΤΕΜ 2, ΑΝΤΙΣΚΟΡΙΑΚΑ 250 ml ΤΕΜ 5,  

 

2.232,00 ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΣΥΝΟΛΟ : 2.232,00€ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 

 

 

40.583,28€ 

 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1178/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 ανάθεσης του από εδάφους ψεκασμού ελαιοδέντρων στα πλαίσια του 
προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2022, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, στους προσωρινούς μειοδότες του με Α/Α Συστήματος: 
160078 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 98 του Ν. 
4941/2022. 

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 αριθμ. 7/479/18-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης 
και διάθεση πίστωσης, και διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
προϋπολογισμού € 148.924,96 με ΦΠΑ, για την ανάθεση υπηρεσιών, για τον από εδάφους 
ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του 
δάκου της ελιάς έτους 2022, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, με μέριμνα του 
Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. 

7. Την αριθμ. 10/679/18-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:  

Α. Καταρτίστηκε η διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του 
προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2022 στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, προϋπολογισμού 148.924,96 € με Φ.Π.Α., με 
σφραγισμένες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από 
οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά ομάδα ειδών με τους όρους 
και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της 
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 
1882/07-04-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για τη διενέργεια του ως άνω ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 295 & ΚΑΕ 0879.01 του προϋπολογισμού 
της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2022, σύμφωνα με την αριθμ. 7/479/18-03-2022 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, και την με α/α 1032 και αριθμ. πρωτ. 45888/1656/28.03.2022 
(ΑΔΑ: 63087Λ9-ΤΘΞ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με α/α 985 καταχώρησης στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και 

Β. Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση υπηρεσιών, και 
ορίσθηκαν τα μέλη αυτής με τους αναπληρωτές τους, υπάλληλοι της Π.Ε. Πρέβεζας 

8. Την αριθμ. 16/1038/10-06-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκαν τα Πρακτικά 1/02-06-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και 2/02-06-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό 
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της 
ελιάς έτους 2022, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας προϋπολογισμού 148.924,96 € με 
Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 295 & ΚΑΕ 0879.01 του προϋπολογισμού της 
Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2022, βάσει της αρ. πρωτ. 35621/1197/29-04-2022 και με Α/Α 
Συστήματος: 160078 Διακήρυξης της Π.Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με τα οποία,  
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αναδείχθηκαν προσωρινοί μειοδότες του διαγωνισμού, ανά τομέα της διακήρυξης, οι κάτωθι 
διαγωνιζόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον 
διαγωνισμό, οι τεχνικές τους προσφορές καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης, και οι 
οικονομικές τους προσφορές έγιναν αποδεκτές και είναι οι πλέον συμφέρουσες, ως εξής: 
Τομέας Α: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και 
ψεκασμό: 0,080 € (χωρίς ΦΠΑ), Τομέας Γ: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά 
ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό: 0,084 € (χωρίς ΦΠΑ), Τομέας Ε: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. 
ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό: 0,094 € (χωρίς 
ΦΠΑ), Τομέας Β΄: ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο 
ελαιόδεντρο και ψεκασμό: 0,090 € (χωρίς ΦΠΑ) και Τομέας Δ΄: ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό: 0,094 € 
(χωρίς ΦΠΑ). 

9. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3530/21-06-2022 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1667/21-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), 
στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Σχετ.: α) Το άρθρο 98 του ν. 4941/2022 (ΦΕΚ 113/Α/2022) 

β) Η υπ’ αριθ. 16/1038/10-6-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

γ) Το αριθ. 96285/7744/20.06.2022 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

Σε συνέχεια των ανωτέρω α΄ και β΄ σχετικών, σας στέλνουμε το ανωτέρω γ΄ σχετικό αίτημα της Δ/νσης 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής,  με το οποίο αιτείται την  ανάθεση της εκτέλεσης των ψεκασμών 

στους προσωρινούς μειοδότες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 98 του ν. 4941/2022 

(ΦΕΚ 113/Α/2022) και του άρθρου 3.1.2 της διακήρυξης, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία με την 

υπογραφή των συμβάσεων του εν θέματι ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε 

σύμφωνα με την αρ. 35621/1197/29-04-2022 διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας. Παρακαλούμε για τις δικές σας 

ενέργειες. .…». 

Στο συνημμένο στην ανωτέρω εισήγηση, αριθμ. πρωτ. 96285/7744/20.06.2022 συνημμένο  
έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας αναφέρονται τα 
εξής: 

«… Σχετ.: 1. Το άρθρο 98 του ν. 4941/2022 (ΦΕΚ 113/Α/2022)  

2. Η υπ’ αριθ. 16/1038/10-6-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.  

Με το υπ’ αριθ. (1) σχετικό δίνεται η δυνατότητα στην Οικονομική Επιτροπή να αναθέσει την εκτέλεση του 

προγράμματος δακοκτονίας για το έτος 2022, για το οποίο έχουν δημοσιευτεί αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι 

σχετικοί διαγωνισμοί, στους προσωρινούς μειοδότες, έως την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή 

των οικείων συμβάσεων. Με την υπ’ αριθ. (2) σχετική Απόφαση εξάλλου, έχουν ανακηρυχθεί ως προσωρινοί 

μειοδότες του έργου “Ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του 

προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2022, στην Περιφερειακή Ενότητα 

Πρέβεζας” οι ΤΖΙΜΑΣ ΘΩΜΑΣ και ΖΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ για τους τομείς Α, Γ, Ε και Β, Δ αντίστοιχα. 

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προκειμένου να γίνει ανάθεση της εκτέλεσης των ψεκασμών από την Ο.Ε. 

στους ανωτέρω προσωρινούς μειοδότες. .…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.4325/2015, περί εκτέλεσης 
προγραμμάτων δακοκτονίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 98 του Ν. 4941/2022 
(ΦΕΚ 113/Α/2022), ώστε η σχετική προθεσμία να περιλάβει το έτος 2022, καθώς και του άρθρου 
3.1.2 της αρ. πρωτ. 35621/1197/29-04-2022 και με Α/Α Συστήματος: 160078 διακήρυξης του 
ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από 
εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης 
του δάκου της ελιάς έτους 2022, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας προϋπολογισμού 
148.924,96 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 295 & ΚΑΕ 0879.01 του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2022, 

και για λόγους δημόσιου συμφέροντος, λόγω του κατεπείγοντος και της φύσης του έργου της 
δακοκτονίας, το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει συντομότερο δυνατόν, 

Την ανάθεση του από εδάφους ψεκασμού ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος 
συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2022, στην Περιφερειακή Ενότητα 
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Πρέβεζας, στους κατωτέρω προσωρινούς μειοδότες του διαγωνισμού, όπως αυτοί 
αναδείχθηκαν με την αριθμ. 16/1038/10-06-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και την 
σύναψη των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τις οικονομικές προσφορές τους και με δαπάνη 
η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 295 & ΚΑΕ 0879.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Πρέβεζας οικ. έτους 2022, σύμφωνα με την αριθμ. 7/479/18-03-2022 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, και την με α/α 1032 και αριθμ. πρωτ. 45888/1656/28.03.2022 (ΑΔΑ: 63087Λ9-ΤΘΞ) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με α/α 985 καταχώρησης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
πληρωμής της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας, ως εξής: 

Τομέας Α: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό: 
0,080 € (χωρίς ΦΠΑ)  

Τομέας Γ: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό: 
0,084 € (χωρίς ΦΠΑ)  

Τομέας Ε: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό: 
0,094 € (χωρίς ΦΠΑ)  

Τομέας Β΄: ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο 
και ψεκασμό: 0,090 € (χωρίς ΦΠΑ) 

Τομέας Δ΄: ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο 
και ψεκασμό: 0,094 € (χωρίς ΦΠΑ). 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1179/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 του Πρακτικού 3/23-06-2022 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για 
την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του 
προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2022, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, προϋπολογισμού 148.924,96 € με ΦΠΑ και κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, 
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 7/479/18-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης 
και διάθεση πίστωσης, και διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
προϋπολογισμού € 148.924,96 με ΦΠΑ, για την ανάθεση υπηρεσιών, για τον από εδάφους 
ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του 
δάκου της ελιάς έτους 2022, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, με μέριμνα του 
Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. 

7. Την αριθμ. 10/679/18-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:  

Α. Καταρτίστηκε η διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του 
προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2022 στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, προϋπολογισμού 148.924,96 € με Φ.Π.Α., με 
σφραγισμένες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από 
οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά ομάδα ειδών με τους όρους 
και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της 
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 
1882/07-04-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για τη διενέργεια του ως άνω ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 295 & ΚΑΕ 0879.01 του προϋπολογισμού 
της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2022, σύμφωνα με την αριθμ. 7/479/18-03-2022 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, και την με α/α 1032 και αριθμ. πρωτ. 45888/1656/28.03.2022 
(ΑΔΑ: 63087Λ9-ΤΘΞ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με α/α 985 καταχώρησης στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και 

Β. Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση υπηρεσιών, και 
ορίσθηκαν τα μέλη αυτής με τους αναπληρωτές τους, υπάλληλοι της Π.Ε. Πρέβεζας 

8. Την αριθμ. 16/1038/10-06-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκαν τα Πρακτικά 1/02-06-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και 2/02-06-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό 
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της 
ελιάς έτους 2022, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας προϋπολογισμού 148.924,96 € με 
Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 295 & ΚΑΕ 0879.01 του προϋπολογισμού της 
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Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2022, βάσει της αρ. πρωτ. 35621/1197/29-04-2022 και με Α/Α 
Συστήματος: 160078 Διακήρυξης της Π.Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με τα οποία,  

αναδείχθηκαν προσωρινοί μειοδότες του διαγωνισμού, ανά τομέα της διακήρυξης, οι κάτωθι 
διαγωνιζόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον 
διαγωνισμό, οι τεχνικές τους προσφορές καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης, και οι 
οικονομικές τους προσφορές έγιναν αποδεκτές και είναι οι πλέον συμφέρουσες, ως εξής: 
Τομέας Α: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και 
ψεκασμό: 0,080 € (χωρίς ΦΠΑ), Τομέας Γ: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά 
ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό: 0,084 € (χωρίς ΦΠΑ), Τομέας Ε: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. 
ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό: 0,094 € (χωρίς 
ΦΠΑ), Τομέας Β΄: ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο 
ελαιόδεντρο και ψεκασμό: 0,090 € (χωρίς ΦΠΑ) και Τομέας Δ΄: ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό: 0,094 € 
(χωρίς ΦΠΑ). 

9. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3672/24-06-2022 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1699/24-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), 
στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…  Σας αποστέλλουμε, συνημμένα, το 

αρ. 3/23.06.2022 πρακτικό  της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για 

ανάθεση του εν θέματι διαγωνισμού που διενεργήθηκε σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. : 35621/1197/29-04-2022 

διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας και παρακαλούμε: α) Για  την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού και β) Για την 

κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού στους προσωρινούς μειοδότες …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό 3/23-06-2022 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) 
της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την 
ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του 
προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2022, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας προϋπολογισμού 148.924,96 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 
295 & ΚΑΕ 0879.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2022, βάσει της αρ. 
πρωτ. 35621/1197/29-04-2022 και με Α/Α Συστήματος: 160078 Διακήρυξης της Π.Ε. Πρέβεζας, 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση, καταγραφή και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 
υποβλήθηκαν από τους προσωρινούς μειοδότες του διαγωνισμού, ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ και 
ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, οι οποίοι αναδείχθηκαν βάσει των Πρακτικών 1/02-06-2022 και 
2/02-06-2022 της Επιτροπής Διενέργειας, τα οποία εγκρίθηκαν με την αριθμ. 16/1038/10-06-
2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αφού διαπίστωσε την πληρότητα των υποβληθέντων 
στοιχείων, καθώς είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ομόφωνα 
εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στους προσωρινούς μειοδότες για την υλοποίηση του 
έργου, κατά τομέα. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων  

− Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του 
προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2022 στην Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας, προϋπολογισμού 148.924,96 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του 
ΕΦ 295 & ΚΑΕ 0879.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2022, βάσει της αρ. 
πρωτ. 35621/1197/29-04-2022 και με Α/Α Συστήματος: 160078 Διακήρυξης της Π.Ε. Πρέβεζας, 

στους κάτωθι μειοδότες, ανά τομέα της διακήρυξης, οι οποίοι πληρούν τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό, οι τεχνικές τους προσφορές καλύπτουν 
τις απαιτήσεις της διακήρυξης, και οι οικονομικές τους προσφορές έγιναν αποδεκτές και είναι οι 
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πλέον συμφέρουσες, βάσει των Πρακτικών 1/02-06-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και 2/02-06-2022 (αποσφράγιση και 
αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας, τα οποία εγκρίθηκαν με την 
αριθμ. 16/1038/10-06-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά 
κατακύρωσης που προσκόμισαν, ήταν πλήρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, 
σύμφωνα με το ανωτέρω, Πρακτικό 3/23-06-2022 της Επιτροπής Διενέργειας, ως εξής: 

Τομέας Α: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό: 
0,080 € (χωρίς ΦΠΑ)  

Τομέας Γ: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό: 
0,084 € (χωρίς ΦΠΑ)  

Τομέας Ε: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό: 
0,094 € (χωρίς ΦΠΑ)  

Τομέας Β΄: ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο 
και ψεκασμό: 0,090 € (χωρίς ΦΠΑ) 

Τομέας Δ΄: ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο 
και ψεκασμό: 0,094 € (χωρίς ΦΠΑ). 

− Εγκρίνει την σύναψη συμβάσεων με τους ανωτέρω μειοδότες για τον από εδάφους ψεκασμό 
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 
έτους 2022 στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, με ποσά, σύμφωνα με τις οικονομικές 
προσφορές τους και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 295 & ΚΑΕ 0879.01 
του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2022, σύμφωνα με την αριθμ. 7/479/18-03-
2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και την με α/α 1032 και αριθμ. πρωτ. 
45888/1656/28.03.2022 (ΑΔΑ: 63087Λ9-ΤΘΞ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με α/α 985 
καταχώρησης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Πρέβεζας. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ  
ΑΝΑΘΕΣΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ 

ΕΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022 

             Πρέβεζα:         23 - 06 - 2022 

                 

     
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  3 

 

          Της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, της με  Αρ. Πρωτ. :  

35621/1197/29-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010468953) Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για 

την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος 

συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2022, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας                                              

(CPV: 77100000-1), (Α/Α συστήματος: 160078) . 

 

             Στην Πρέβεζα σήμερα, την 22 του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., 

συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - 

Οικονομικού  της  Π.Ε. Πρέβεζας, στα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής 

Ενότητας Πρέβεζας,  η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης των προσφορών και 

εισήγησης για την ανάθεση αυτών, η οποία συγκροτήθηκε με την με  Αριθ.  10/679/18-04-2022 ( ΑΔΑ: 

ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6 ), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης στο πλαίσιο της συμμετοχής στη διαδικασία διαγωνισμού, για την ανάδειξη εργολάβου/ων για 

τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του 

δάκου της ελιάς έτους 2022, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας , σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. :  

35621/1197/29-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010468953) Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (α/α 

συστήματος: 160078), καθώς και των ειδικών διατάξεων που διέπουν αυτή. 

Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 

1) Γάτσιος Αναστάσιος, Υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, 

2) Χασκή Μαρία, Υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, 

3) Τέφας Αλέξανδρος, Υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας. 
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            Η Επιτροπή εισήχθη στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) με τους κωδικούς εισαγωγής/πρόσβασης που φέρει πιστοποιημένος, από τη Γ.Γ.Ε. του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, χρήστης του Τμήματος Προμηθειών. 

 Ακολούθως ένα εκ των μελών της εισήγαγε το ''κλειδί'' πρόσβασης, ήτοι τους αντίστοιχους κωδικούς, 

στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στον εν λόγω 

διαγωνισμό και  μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»,  τα μέλη της Επιτροπής απέκτησαν 

πρόσβαση στο περιεχόμενο του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», των ηλεκτρονικών 

προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια του ανωτέρω διαγωνισμού, από τους οικονομικούς φορείς, ήτοι: 

 

α/α 
Αρ. Ηλεκτρονικής  

Προσφοράς 
Στοιχεία Διαγωνιζόμενου 

Ημ/νία Υποβολής 

Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης  

1 217330 ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21/06/2022 09:22:01 

2 217335 ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ 21/06/2022 09:09:45 

 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή παρέλαβε από το Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Πρέβεζας τους αντίστοιχους 

φακέλους των δύο (2) προσφορών που υποβλήθηκαν στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικ/κού - 

Οικονομικού, για τον υπόψη διαγωνισμό, οι οποίοι έχουν ως εξής: 

 

Α/Α 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ                                  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΑΡ.  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

1 21/06/2022 96863/3535 ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

2 21/06/2022 96844/3534 ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ 

 

 

Η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε την εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού από τους προσωρινούς μειοδότες που αναδείχθηκαν με την 16/1038/10.06.2022 (ΑΔΑ: 

9ΨΠ87Λ9-ΤΕΓ ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8.2 

της Διακήρυξης ,προχώρησε στην αρίθμηση των φακέλων και στην αποσφράγισή τους. Για κάθε έναν από 

τους φακέλους που αποσφράγισε η Επιτροπή μονόγραψε τα περιεχόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης του 

διαγωνισμού και στη συνέχεια προέβη στη διαδικασία αξιολόγησής τους, καταγράφοντας τη συμμόρφωσή 

τους προς τους όρους της διακήρυξης,  ως ακολούθως: 
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Α/Α                              ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ 

ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. 
ΘΩΜΑΣ 

ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

 

1 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

5 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡ. 2.2.3.2.α ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

6 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΕΠΕ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

7 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡ. 2.2.3.4 ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

8 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡ. 2.2.3.9 ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

9 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ. 
ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

10. ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

11 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Ο.Γ.Α. 
- ΝΑΙ 

 

12 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΝΑΙ 
 

 

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά , κρίνονται αποδεκτά καθώς είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με Αρ. 

Πρωτ. :  35621/1197/29-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010468953) Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  

(CPV: 77100000-1), (Α/Α συστήματος: 160078) , καθώς και των ειδικών διατάξεων που διέπουν αυτή .  

 

 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. Το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τον ανωτέρω διαγωνισμό. 

2. Τους όρους της με Αρ. Πρωτ. :  35621/1197/29-04-2022 Διακήρυξης του διαγωνισμού. 

3. Τα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά. 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 

προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης του διαγωνισμού στους προσωρινούς μειοδότες για την 

υλοποίηση του έργου, κατά τομέα, ως κατωτέρω: 

Τομέας Α: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς σε € ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο για ένα ψεκασμό: 

0,080 € (χωρίς ΦΠΑ)  

Τομέας Γ: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς σε € ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο για ένα ψεκασμό: 

0,084 € (χωρίς ΦΠΑ)  
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Τομέας Ε: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς σε € ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο για ένα ψεκασμό: 

0,094 € (χωρίς ΦΠΑ)  

 

Τομέας Β΄: ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με τιμή προσφοράς σε €  ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο για ένα 

ψεκασμό: 0,090 € (χωρίς ΦΠΑ). 

Τομέας Δ΄: ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με τιμή προσφοράς σε €  ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο για ένα 

ψεκασμό: 0,094 € (χωρίς ΦΠΑ). 

 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και υποβάλλεται στη 

Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, για τις περαιτέρω ενέργειες.   

 

 

 

 

      Ο Πρόεδρος                                                                                     Τα Μέλη  

 

 

 

 

Γάτσιος Αναστάσιος                                         Χασκή Μαρία                                           Τέφας Αλέξανδρος 

 (ΠΕ Γεωτεχνικών)                                        (ΠΕ Γεωτεχνικών)                                (ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1180/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός τάφρου από τη θέση Τσαγγάρι (Βάλτος Καναλλακίου - Χόχλα) 2,5 
χιλιομέτρων 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.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 

http://www.php.gov.gr/
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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. 6502/24-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1709/27-06-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη….. 

6. Την υπ’ αριθ. 98329/6502/23-06-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και 

τίτλο : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών  και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: 

«Καθαρισμός τάφρου από την θέση Τσαγγάρι (Βάλτος Καναλλακίου -  Χόχλα) 2,5 χιλιόμετρων περίπου 

(παροχή υπηρεσιών)»                                                         

Την από 24/06/2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία 

μας 

Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες με χωματουργικά μηχανήματα, 

για τον καθαρισμό της αντιπλημμυρικής τάφρου από την θέση Τσαγγάρι (Βάλτος Καναλλακίου - Χόχλα) 2,5  

χιλιόμετρων περίπου. Θα πρέπει άμεσα να γίνουν εργασίες άρσης προσχώσεων απομάκρυνσης των φερτών 

υλικών και των κλαδιών που έχουν συσσωρευθεί στις τάφρους. Οι ανωτέρω εργασίες θα πρέπει να γίνουν 

άμεσα πριν την έλευση του χειμώνα 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου :  «Καθαρισμός τάφρου από την θέση Τσαγγάρι  (Βάλτος 

Καναλλακίου  - Χόχλα) 2,5  χιλιόμετρων 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 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 τάφρου από τη θέση Τσαγγάρι (Βάλτος 
Καναλλακίου - Χόχλα) 2,5 χιλιομέτρων περίπου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 24-06-2022 
τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε άμεσες εργασίες, πριν την έλευση 
του χειμώνα, με χωματουργικά μηχανήματα, καθαρισμού της αντιπλημμυρικής τάφρου από την θέση 
Τσαγγάρι (Βάλτος Καναλλακίου - Χόχλα) 2,5 χιλιόμετρων περίπου και συγκεκριμένα άρση προσχώσεων 
και απομάκρυνση των φερτών υλικών - κλαδιών που έχουν συσσωρευθεί στις τάφρους. 

➢ 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1181/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 66ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση με ογκόλιθους τμήματος του ποταμού Λούρου στην περιοχή 
Μπαλαμπάνη-Καλαμαρά μετά τις πλημμύρες του χειμώνα (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. 9396/28-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1751/29-06-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη….. 

Την υπ’ αριθ.95680/6329/20-06-2022, απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και 

τίτλο :  «Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων  Περιφέρειας Ηπείρου  2020-2022», Υποέργο: 

«Αποκατάσταση με ογκόλιθους τμήματος του ποταμού Λούρου στην περιοχή Μπαλαμπάνη-Καλαμαρά μετά 

τις πλημμύρες του χειμώνα(παροχή υπηρεσιών. 

Την από 28-6-2022 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 που θα πραγματοποιηθούν 

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

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

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

σταθεροποίησης και προστασίας των πρανών με ογκόλιθους της περιοχής. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  : «Αποκατάσταση με ογκόλιθους τμήματος του ποταμού Λούρου 

στην περιοχή Μπαλαμπάνη-Καλαμαρά μετά τις πλημμύρες του χειμώνα(παροχή υπηρεσιών)» σε βάρος των 

πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) 

…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρεια Ηπείρου 2020-2022», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση με ογκόλιθους τμήματος του 
ποταμού Λούρου στην περιοχή Μπαλαμπάνη-Καλαμαρά μετά τις πλημμύρες του χειμώνα (παροχή 
υπηρεσιών)», βάσει της από 28-06-2022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 
από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε 
εργασίες, κατά μήκος της κοίτης του ποταμού, αλλά και στο εσωτερικό του, προκειμένου να διευθετηθεί 
η ροή και να προστατευθούν τα πρανή ιδιοκτησιών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων και συγκεκριμένα 
καθαρισμός και διευθέτηση της κοίτης από φερτά υλικά, προσχώσεις και βλάστηση, σταθεροποίηση - 
προστασία των πρανών με ογκόλιθους 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1182/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός εκβολών Αχέροντα προς αποφυγή πλημμυρών (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (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 
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Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 17168/23-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1753/29-06-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: 

• Την υπ’ αριθ173672/13670/3-11-2021, απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 και 

τίτλο : «Αποκατάσταση -καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην  Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020», 

Υποέργο: «Καθαρισμός, εκβολών  Αχέροντα προς αποφυγή πλημμυρών>>παροχή υπηρεσιών). 

• Την από 23-6-2022 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 στις εκβολές του ποταμού, όπου  έχουν  δημιουργηθεί όγκοι από κορμούς ξερών δέντρων και  

από τα φερτά υλικά. Οι ανωτέρω εργασίες θα πρέπει να γίνουν άμεσα ώστε να γίνετε σωστά η διευθέτηση της 

ροής των υδάτων.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του: «Καθαρισμός, εκβολών Αχέροντα προς αποφυγή πλημμυρών>> 

(παροχή υπηρεσιών) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002, 

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. 2018ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αποκατάσταση - καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην  Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός, εκβολών Αχέροντα προς αποφυγή 
πλημμυρών (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 23-06-2022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη 
το γεγονός ότι αφορά σε χωματουργικές εργασίες για την μόρφωση και απομάκρυνση των φερτών υλικών 
που έχουν συσσωρευθεί στις εκβολές του ποταμού Αχέροντα, όπου έχουν δημιουργηθεί όγκοι από 
κορμούς ξερών δέντρων και από τα φερτά υλικά, ώστε να γίνεται σωστά η 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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: 9Π497Λ9-7ΔΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1183/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της ημέρας Μνήμης της Γυναίκας της 
Πίνδου, των ηρώων Αξιωματικών Κων/νου Δαβάκη και Αλ. Διάκου και όλων των ηρώων του 1940, 
στην Περιφέρεια Ηπείρου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 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 Δημοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 883/29-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1767/29-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 
και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου, του εορτασμού της ημέρας 
για τη «Μνήμη της Γυναίκας της Πίνδου, ηρώων Αξιωματικών Κων/νου Δαβάκη και Αλ. Διάκου και 
όλων των ηρώων του 1940», στις 20-07-2022 στην Φούρκα του Δήμου Κόνιτσας με τη συνεργασία 
του Δήμου Κόνιτσας και της Δημοτικής Ενότητας Φούρκας. Οι δαπάνες συνολικού ποσού € 2.700,00 
πλέον Φ.Π.Α. αφορούν την έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, αφισών, αγορά στεφάνων και 
καλλωπιστικών φυτών, προμήθεια γλυκών και παράθεση δεξίωσης για προσκαλεσμένους. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

− Εγκρίνει την διοργάνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου, της εκδήλωσης του εορτασμού της ημέρας για 
τη «Μνήμη της Γυναίκας της Πίνδου, ηρώων Αξιωματικών Κων/νου Δαβάκη και Αλ. Διάκου και όλων 
των ηρώων του 1940», στις 20-07-2022 στην Φούρκα του Δήμου Κόνιτσας, με τη συνεργασία του 
Δήμου Κόνιτσας και της Δημοτικής Ενότητας Φούρκας. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν Θεία 
Λειτουργία, δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων, ομιλία και δεξίωση. 

Δεδομένου ότι η οργάνωση και τέλεση της εν λόγω εκδήλωσης, που αφορά στην επέτειο εθνικών και 
ιστορικών γεγονότων, υπαγορεύεται από την ηθική υποχρέωση απόδοσης τιμής που οφείλουμε στην 
ανώνυμη γυναίκα της Πίνδου, αλλά και σε εκείνους τους συμπατριώτες μας που θυσιάστηκαν για την 
ειρήνη και την ελευθερία σε μια περιοχή που υπέφερε από τη βιαιότητα των ναζιστικών στρατευμάτων 
κατοχής.  

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται βάσει του Π.Δ. 447/1976 και 
κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι επιβάλλεται από τους κανόνες εθιμοτυπίας και δημοσίων σχέσεων 
που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 2.700,00 πλέον ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαραίτητης 
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Φορέα 072 ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2022, για την κάλυψη των εξόδων της ανωτέρω διοργάνωσης, 
που περιλαμβάνουν την έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, αφισών, αγορά στεφάνων και 
καλλωπιστικών φυτών, προμήθεια γλυκών και παράθεση δεξίωσης για προσκαλεσμένους. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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: 9Π497Λ9-7ΔΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1187/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου 
στην διεξαγωγή Επιστημονικού Συνεδρίου στο Συρράκο, σχετικά με την συμπλήρωση 
200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, στις 30 και 31 Ιουλίου 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 Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
3772/29-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1771/29-06-2022 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διεξαγωγή Επιστημονικού Συνεδρίου 
σχετικά με την συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, που θα 
πραγματοποιηθεί  στις 30 και 31 Ιουλίου 2022, στο Συρράκο. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Για την κάλυψη των δαπανών της συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, στην διεξαγωγή 
Επιστημονικού Συνεδρίου, σχετικά με την συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική 
Επανάσταση, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 και 31 Ιουλίου 2022, στο Συρράκο, συμμετοχή 
η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/15/24-05-2022 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών 
Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου,  

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 2.499,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 0844, του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2022, για την κάλυψη των δαπανών για τη 
μεταφορά των Συνέδρων στο χώρο της εκδήλωσης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3772/29-06-
2022 σχετική εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής 
Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής: 

«… ΣΧΕΤ:  

1. Η αριθ. 5/15/24-5-2022 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου  

2. Οι διατάξεις του άρθρου 186, παρ. Η, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

όπου αναφέρεται ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων  των Περιφερειών που αφορούν στον τομέα Η΄Παιδείας - 

Πολιτισμού - Αθλητισμού περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: α) η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών 

και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων (παρ. 11), β) η υλοποίηση πολιτιστικών 

προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας (παρ. 13), γ) η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς 

πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή 

της στους νέους (παρ. 15) και δ) η υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, δήμους, καθώς και με άλλους 

φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (παρ. 19).  

3. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου  οικονομικού έτους 2022. 

Οι Περιφέρειες σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις μπορούν να συμμετέχουν και να υλοποιούν αθλητικά 

και πολιτιστικά προγράμματα. Στην έννοια δε της  πολιτιστικής  εκδήλωσης που προάγει τα  πολιτιστικά και 

πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων εμπίπτει κάθε πολιτιστικό δρώμενο που, έστω και αν δεν απευθύνεται άμεσα 

στο σύνολο του τοπικού πληθυσμού, αφυπνίζει και ενισχύει την  πολιτιστική και ιστορική συνείδηση και τα 

πνευματικά ενδιαφέροντα της τοπικής κοινωνίας και έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς για τις επερχόμενες γενιές.  
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Ο συντονισμός, η προώθηση, η χρηματοδότηση και η δραστηριοποίηση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου 

εντάσσεται στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών και του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την 

αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής μας. 

Σας κάνουμε γνωστό ότι η Περιφέρεια Ηπείρου θα συμμετέχει στη διοργάνωση Επιστημονικού Συνεδρίου στο 

Συρράκο σχετικά με την συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, στις 30 και 31 Ιουλίου 2022.  

Το συνέδριο θα περιλαμβάνει ιστορικές εισηγήσεις από καθηγητές Πανεπιστημίου αναφορικά με την Ελληνική 

Επανάσταση καθώς και την επανάσταση στο Συρράκο και την συμβολή των Συρρακιωτών στην απελευθέρωση του 

Ελληνικού Έθνους.  

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη συγκεκριμένη εκδήλωση ευρείας απήχησης θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη: 

•Αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για ιστορικά, επιστημονικά περιβαλλοντικά ζητήματα, τη διάσωση, ανάδειξη και 

προβολή της μακρόχρονης παράδοσης, της διάσωσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.  

•Στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες επιστημονικού, πολιτιστικού και κοινωνικού περιεχομένου φορέων και μη 

κερδοσκοπικών συλλόγων της περιοχής μας, ενισχύοντας  τη γενικότερη δράση τους ώστε αυτή να είναι προς όφελος 

όλων των πολιτών. 

•Αναβαθμίζει το γενικότερο μορφωτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων του νομού. 

•Συμβάλλει στην τουριστική προβολή της Ηπείρου.  

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό, κοινωνικό και οικονομικό γεγονός που θα προσφέρει σημαντικά οφέλη στην περιοχή 

μας.   

 Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη για την κάλυψη της εκδήλωσης ως κάτωθι: (ΠΙΝΑΚΑΣ) 

Το ποσόν αυτό θα βαρύνει τις Πιστώσεις  από τον Ειδ. Φορέα 072, ΚΑΕ 0844 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 

Ηπείρου έτους 2022...». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1188/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 του 4ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Δίκορφο – Άγιος Ιωάννης – σημείο πυρασφάλειας 
περιοχής», αναδόχου «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (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 Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9862/28-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1772/29-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα προς έγκριση, τον 4ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Δίκορφο – Άγιος Ιωάννης – σημείο 
πυρασφάλειας περιοχής», αναδόχου «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.».  

Στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής: 

«…. Α. ΓΕΝΙΚΑ  

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο του έργου είναι οι εργασίες για την αποκατάσταση οδού προς Δίκορφο-Άγιος 

Ιωάννης-σημείο πυρασφάλειας . 

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001 με τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού δικτύου 

Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020 » για το έργο : « Αποκατάσταση οδού Δίκορφο – Άγιος Ιωάννης -  σημείο 

πυρασφάλειας», σύμφωνα µε την αρ. 157978/5246/14-10-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την 

οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης. 

3. ΜΕΛΕΤΗ : Η μελέτη του έργου, προϋπολογισμού  360.000,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε με την αριθ. 

158021/15715/28-01-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η δημοπρασία έγινε με βάση την πιο πάνω μελέτη και με την υπ’ αριθ. 26/1737/16-10-2020 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε το πρακτικό της από 18-09-2020 

ανοιχτής διαδικασίας (κάτω των ορίων του Ν. 4412/16 – ΦΕΚ Α’ 147), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 

του θέματος προϋπολογισμού 360.000,00€ με το Φ.Π.Α., επίσης εγκρίθηκε η κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

της ανοιχτής διαδικασίας στον οριστικό ανάδοχο με ποσοστό έκπτωσης 55,65% και η ανάθεση εκτέλεσης του 

έργου στον οικονομικό φορέα : «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε..», μετά την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου,  στο ποσό των  128.761,61€ χωρίς το Φ.Π.Α.  

5. ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 07-01-2021 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. 

Αλέξανδρου Καχριμάνη και του Αλέξανδρου Κωνσταντινίδη, εκπροσώπου του αναδόχου του έργου, για το 

ποσό των 128.761,61€ χωρίς Φ.Π.Α. 

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε σε διακόσιες εβδομήντα (270) 

ημερολογιακές ημέρες με λήξη την 04-10-2021.  

7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ: Ο παρών 4ος ΑΠΕ είναι υπερβατικός και συντάχθηκε για να 

συμπεριλάβει την αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης. Οι ποσότητες των εργασιών παραμένουν οι ίδιες 

με τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε., όπως αυτές προέκυψαν από την εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση του έργο. Η 

παραπάνω αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης δεν επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης 

ένταξης και δεν επηρεάζει αρνητικά την πληρότητα, την ποιότητα και την λειτουργικότητα του έργου. Το 

γεγονός ότι  δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών και δεν υπάρχει καμία Νέα Τιμή και επομένως δεν 

απαιτείται γνωμοδότηση του  Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων  για την έγκριση του παρόντος 3ου Α.Π.Ε. 

Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης.  

Ο 1ος ΑΠΕ ήταν τακτοποιητικός και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξήσεις ποσοτήτων όπως αυτές 

προέκυψαν από τις προμετρήσεις του έργου. Εγκρίθηκε με την αριθμ. οικ. 43749/5032 Απόφαση της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων της Π.Η. 

Ο 2ος ΑΠΕ ήταν υπερβατικός και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση του κονδυλίου της 

αναθεώρησης. 

Ο 3ος ΑΠΕ ήταν υπερβατικός και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση του κονδυλίου της 

αναθεώρησης. 
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7.1 Οικονομικά στοιχεία του 1ου Α.Π.Ε.  

 

 

 

 

7.2 Οικονομικά στοιχεία του 2ου Α.Π.Ε. 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 134.279,79 

Φ.Π.Α. 24%   32.227,15 

ΣΥΝΟΛΟ 166.506,94 

7.3 Οικονομικά στοιχεία του 3ου Α.Π.Ε 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 137.348,88 

Φ.Π.Α. 24%   32.963,73 

ΣΥΝΟΛΟ 170.312,61 

7.4 Οικονομικά στοιχεία του παρόντος 4ου Α.Π.Ε 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 140.973,99 

Φ.Π.Α. 24%   33.833,76 

ΣΥΝΟΛΟ 174.807,75 

 

ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ 4ου ΑΠΕ ΚΑΤΑ 15.143,35€ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ 3ου ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΕ ΚΑΤΑ  4.495,14€ 

ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ. 

Το ύψος της δαπάνης σύμφωνα με τον 4ο Α.Π.Ε.  ανέρχεται στο ποσό των 174.807,75€ συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. (140.973,99 € για εργασίες και αναθεώρηση και 33.833,76 € για το Φ.Π.Α.), με υπέρβαση έναντι 

της συμβατικής δαπάνης κατά 15.143,35€ λόγω Αναθεώρησης. Ο λογιστικός έλεγχος του 4ου Α.Π.Ε. έγινε από 

τον επιβλέποντα του έργου. Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 100% του έργου. ..…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει τον 4ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση οδού Δίκορφο – Άγιος Ιωάννης – σημείο πυρασφάλειας περιοχής», αναδόχου 
«Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.», συνολικής δαπάνης € 174.807,75 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (140.973,99 € για εργασίες και αναθεώρηση και 33.833,76 € 
για το Φ.Π.Α.), με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά € 15.143,35 με 
ΦΠΑ, αποκλειστικά λόγω αναθεώρησης και με υπέρβαση έναντι του 3ου Α.Π.Ε., ο οποίος 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 15/956/03-06-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά € 
4.495,14 με ΦΠΑ.  

Β. Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού € 4.495,14 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», για την κάλυψη της δαπάνης του ως άνω 4ου Α.Π.Ε. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 128.761,61 

Φ.Π.Α. 24%   30.902,79 

ΣΥΝΟΛΟ 159.664,40 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 9Π497Λ9-7ΔΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1189/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 74ο 

Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης Σπουδαστών Δημοσίου ΙΕΚ, σε 
Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων, 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/
ΑΔΑ: 9Π497Λ9-7ΔΜ
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, 
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 17/50/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με θέμα: 
«Έγκριση θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ στην Περιφέρεια Ηπείρου, για το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022». 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6855/29-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1775/29-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«… Σας  γνωρίζουμε  ότι,   με την  αριθμ. 17 / 29 -11-  2021   ( ΑΔΑ :  ΨΣΘΡ7Λ9- ΖΔΛ) απόφαση  του  

Περιφερειακού  Συμβουλίου της  Περιφέρειας  Ηπείρου εγκρίθηκαν  είκοσι  ( 20  )  θέσεις πρακτικής  άσκησης  

σπουδαστών  ΙΕΚ   διαφόρων  ειδικοτήτων στην  ΠΕ  Ιωαννίνων   για  το σχολικό  έτος  2021 -2022 .    

Στην  υπηρεσία  μας   υποβλήθηκαν  δύο ( 2 )    αιτήσεις   των   σπουδαστών   ΜΑΛΕΣΚΟΥ  Δημοσθένη του  

Ευαγγέλου  ,  και   του  Δ. ΙΕΚ Ιωαννίνων προκειμένου  να  πραγματοποιήσουν   την  πρακτική  τους άσκηση,  

με  ημερομηνία  έναρξης   την   15 – 07 – 2022 μέχρι  14-01- 2023. ΜΑΛΕΣΚΟΣ   Δημοσθένης  του  Ευαγγέλου 

ειδικότητα   Στέλεχος  Ασφάλειας  Προσώπων  & Υποδομών   του Δημόσιου   ΙΕΚ  Ιωαννίνων  

ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ  Κωνσταντίνος του Χαραλάμπους  ειδικότητα Θρησκευτικού  & Προσκυνηματικού  

Τουρισμού  του Δημοσίου  ΙΕΚ  Ιωαννίνων  

 Η  Ασφαλιστική  κάλυψη  του  ανωτέρω  σπουδαστών   ΙΕΚ , η  οποία  θα  βαρύνει  τις  πιστώσεις   του  

οικονομικού  έτους   2022 θα  καλυφθεί  με την  α/α 95 απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης , ενώ για το έτος  

2023 θα ακολουθήσει  πολυετής  ανάληψη η οποία κατανέμεται  σύμφωνα με τον παρακάτω  πίνακα:  

ΚΑΕ ΕΤΟΣ   2022  ΕΤΟΣ   2023  

0291 
    (2) σπουδαστές                       

          415,88 

   (2) σπουδαστές                

                36,17  

          ΣΥΝΟΛΟ             831,76                 72,34  

Κατόπιν  των  ανωτέρω   παρακαλούμε   όπως  εγκρίνεται  την  πρακτική  άσκηση των  εν  λόγω  σπουδαστών  

Δ.ΙΕΚ  Ιωαννίνων    για  το  χρονικό  διάστημα  από   15– 07– 2022  μέχρι 14 – 01– 2023 , με  τους  όρους  και  

τις  προϋποθέσεις  που  ορίζονται   στην  αριθμ.  Κ5/97486/05 – 8 – 2021  ΚΥΑ   την αριθμ.  51 /2021  Εγκύκλιο  

του  e- ΕΦΚΑ  καθώς   και  την  αριθμ. 17 / 29 – 11-  2021  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  της  

Περιφέρειας  Ηπείρου   …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη διενέργεια πρακτικής άσκησης, σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Ιωαννίνων, των σπουδαστών του Δημοσίου ΙΕΚ Ιωαννίνων: Μαλέσκου Δημοσθένη του 
Ευαγγέλου, με ειδικότητα «Στέλεχος  Ασφάλειας  Προσώπων  & Υποδομών» και του Κούγκουλη 
Κωνσταντίνου του Χαραλάμπους, με ειδικότητα Θρησκευτικού  & Προσκυνηματικού Τουρισμού, 
για το χρονικό διάστημα από 15-07-2022 μέχρι 14-01-2023, με  τους  όρους  και  τις  
προϋποθέσεις  που  ορίζονται στην  αριθμ.  Κ5/97486/05-08-2021  ΚΥΑ   την αριθμ.  51/2021  
Εγκύκλιο  του  e- ΕΦΚΑ  καθώς   και  την  αριθμ. 17/50/29-11-2021 απόφαση  του  Περιφερειακού  
Συμβουλίου Ηπείρου. 
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Η δαπάνη για την ασφαλιστική κάλυψη των ανωτέρω σπουδαστών ΙΕΚ, όπως αναλύεται στον 
κατωτέρω πίνακα, για το έτος 2022 θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 0291, του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, βάσει της με α/α 95 και αρ. πρωτ. 
1380/100/05-01-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 90 στο 
βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου, ενώ 
για το έτος 2023 εγκρίνεται η δέσμευση των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους  2023 
(πολυετής δέσμευση υποχρέωσης), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄), ως εξής: 

ΕΦ 072 / ΚΑΕ ΕΤΟΣ   2022 ΕΤΟΣ   2023 

0291 
(2) σπουδαστές 

415,88 

(2) σπουδαστές 

36,17 

ΣΥΝΟΛΟ 831,76 72,34 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1190/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 1ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης της οδού Αγία Κυριακή – 
Πετούσι Παρδαλίτσα», αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», μέχρι την 30-
12-2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 8052/29-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1774/29-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…5.Η Σύμβαση του Έργου: Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε 

την 30-06-2021 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του εκπροσώπου   της 

«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» κ Δημήτριο Τσομπίκο του Γεωργίου ΕΔΕ για ποσό:  

108.638,56€ (εργασίες: 87.611,74€ και Φ.Π.Α. 21.026,82€).  6. Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών. Η 

συμβατική προθεσμία περαίωσης των   εργασιών   του έργου ορίστηκε σε τέσσερις (4) μήνες και λήγει την  30-

10-2021. Με την αριθμ 29/1662/15-10-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 

χορηγήθηκε παράταση για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι 30-06-2022 7. Μέχρι 

σήμερα έχουν εκτελεστεί οι εργασίες εξυγιάνσεων και απομένουν οι εργασίες των ασφαλτικών. 9. Ο Ανάδοχος 

με την από  30-05-2021 αίτησή του αιτείται παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου μέχρι 30-12-

2022  για  λόγους που επικαλείται. Και επειδή  Κρίνεται σκόπιμη η καθυστέρηση των ασφαλτικών εργασιών 

ώστε να ολοκληρωθούν οι δευτερογενείς καθιζήσεις στην περιοχή των εξυγιάνσεων και λόγω της μεγάλης 

αύξησης της τιμής των υλικών υπάρχουν καθυστερήσεις στην τροφοδοσία των υλικών  για την κατασκευή των 

ασφαλτικών εργασιών. Μετά από τα παραπάνω: ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  την έγκριση παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης του έργου του θέματος μονάχα των ασφαλτικών εργασιών  με αναθεώρηση  μέχρι την 30-12-2022 

...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης της οδού Αγία Κυριακή – Πετούσι 
- Παρδαλίτσα», αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», μέχρι την 30-12-2022, 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1192/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, 
και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 
101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη της μελέτης: 
«Βελτίωση των κόμβων στις συμβολές των κάθετων οδών 5-6Ν-7Ν στο τεχνικό  (κάτω 
διάβαση) Γ16 της Εγνατίας οδού και στην συμβολή της εξόδου προς Κατσικά», 
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/
ΑΔΑ: 9Π497Λ9-7ΔΜ



-206- 
 

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 6447/29-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1782/30-
06-2022 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.  66717/4485 από 05-05-2022 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

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

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

Ηπείρου 2020-2022» (Υποέργο : «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη της μελέτης: 

«Βελτίωση των κόμβων στις συμβολές των κάθετων οδών 5-6Ν-7Ν στο τεχνικό (κάτω διάβαση) Γ16 της 

Εγνατίας οδού και στην συμβολή της εξόδου προς  Κατσικά»).   

Και επειδή 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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 το γεγονός ότι  πρόκειται για την :  

➢ Τεχνική υποστήριξη για την συλλογή χωρικών και επεξεργασία των χωρικών δεδομένων και την σύνταξη 

μεθοδολογίας   και πρότασης για τις ενέργειες ωρίμανσης των μελετών οδοποιίας, τεχνικών έργων και 

σήμανσης, όπως επίσης και τις απαιτούμενες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας, στα πλαίσια σύνταξης 

μελέτης για την : «Βελτίωση των κόμβων στις συμβολές των κάθετων οδών 5-6Ν-7Ν στο τεχνικό  (κάτω 

διάβαση) Γ16 της Εγνατίας οδού και στην συμβολή της εξόδου προς  Κατσικά». 

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

Τακτικά μέλη :  

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

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

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

Αναπληρωματικά μέλη :  

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

2.Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

3.Ασπασία Γόγολου,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

εισηγούμαστε 

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

32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το έργο : «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη της μελέτης: 

«Βελτίωση των κόμβων στις συμβολές των κάθετων οδών 5-6Ν-7Ν στο τεχνικό  (κάτω διάβαση) Γ16 της 

Εγνατίας οδού και στην συμβολή της εξόδου προς   Κατσικά». 

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

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
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Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου 
για την σύνταξη της μελέτης: «Βελτίωση των κόμβων στις συμβολές των κάθετων οδών 5-6Ν-
7Ν στο τεχνικό  (κάτω διάβαση) Γ16 της Εγνατίας οδού και στην συμβολή της εξόδου προς 
Κατσικά», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2020-2022»  για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας 
ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν 
απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. 
πρωτ. 6447/29-06-2022 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και 

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας 
της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή υπηρεσιών 
τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη της μελέτης: «Βελτίωση των κόμβων στις συμβολές των 
κάθετων οδών 5-6Ν-7Ν στο τεχνικό  (κάτω διάβαση) Γ16 της Εγνατίας οδού και στην συμβολή 
της εξόδου προς Κατσικά», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, αποτελούμενη από 
υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω 
Επιτροπής, ως εξής: 

Τακτικά μέλη :  
1.  Ιωάννης Μάμαλης,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 2.  Κωνσταντίνος Γκεσούλης,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 3.  Κωνσταντίνος Μπότης,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

Αναπληρωματικά μέλη :  

 1.  Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 2.  Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 3.  Ασπασία Γόγολου,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

➢ 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1194/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

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 «Καθαρισμός – άρση 
προσχώσεων υδατορεμάτων ΠΕ Άρτας για το έτος 2022», προϋπολογισμού € 200.000,00 
με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
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 με α/α 1168 και αρ. πρωτ. 1148/15-04-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού 
€ 200.000,00 για την πληρωμή του έργου «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων 
υδατορεμάτων ΠΕ Άρτας για το έτος 2022», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 
071.9779.01.035.01 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 1150 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. 1221/30-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1778/30-06-2022 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 200.000,00 € 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) 161.290,32 € και συνολικής 

δαπάνης με ΦΠΑ 200.000,00 € και εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 734/30.06.2022 απόφαση του Δ/ντή 

ΤΕ/ΠΕ Άρτας. 

Σας στέλνουμε τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική 

Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: 

«Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων ΠΕ Άρτας 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, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Πρόεδρο, 

2. Ιωάννη Τσιρώνη, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, μέλος, 

3. Αλεξάνδρα Βέλιου, Μηχανικό Δομικών Έργων ΤΕ, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, μέλος  

Αναπληρωματικά μέλη αυτών: 

1. Χρήστο Παπαβασιλείου, Πολιτικό Μηχανικός ΠΕ, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Πρόεδρο, 

2. Μαρία Βασιλειάδη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, μέλος, 

3. Γεώργιο Δάφνο, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, μέλος 

και παρακαλούμε λόγω αρμοδιότητας να προβείτε στη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 

του παραπάνω έργου, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του 

Ν 4782/2021…». 

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

Α. Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων ΠΕ 
Άρτας για το έτος 2022», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 1221/30-06-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. 
πρωτ. 734/30-06-2022 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας και  

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

Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 
071.9779.01.035.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 
2022, βάσει της με α/α 1168 και αρ. πρωτ. 1148/15-04-2022 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, 
η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1150 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 
«Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων ΠΕ Άρτας για το έτος 2022», 
προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ,  αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος 

2. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός  

3. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Μηχανικός Δομικών Έργων 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, αν. Πρόεδρος 

2. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 

3. Γεώργιος Δάφνος, ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1195/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Απόφαση για την άσκηση ενδίκου μέσου (έφεση), ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Ιωαννίνων, κατά της υπ’ αριθμ. 97/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
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 

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. Την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 358/30-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1781/30-
06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), και της Νομικής Συμβούλου, κας Ευαγγελίας 
Βλάχου, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

«… Στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου, κοινοποιήθηκε η προαναφερόμενη απόφαση, με την οποία 

έγινε εν μέρει δεκτή η αγωγή των εναγόντων, υποχρεώνοντας την Περιφέρεια Ηπείρου να καταβάλλει στον 

καθένα από την 1η έως και τον 7ο των εναγόντων το ποσό των (15.000,00) και σε καθένα από τον 8ο έως και 

την 10η των εναγόντων το ποσό των (5.000,00) ευρώ, νομιμοτόκως, από την επίδοση της αγωγή και μέχρι την 

πλήρη εξόφληση. 

  Η ως άνω απόφαση κατά τη γνώμη μας έσφαλε καθ ότι, δεν έκανε δεκτό τον ισχυρισμό που προέβαλε νομίμως 

η Περιφέρεια Ηπείρου περί της αποκλειστικής  υπαιτιότητας, γεγονός που είχε ως συνέπεια την επιδίκαση του 

ανωτέρω ποσού εις βάρος της.   

Κατόπιν όλων αυτών και λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στις παρ.1 και 2  του άρθρου 176 του 

Ν.3852/2010, γνωμοδοτούμε θετικά για την άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της 

προαναφερόμενης πρωτόδικης δικαστικής απόφασης για την προάσπιση των θέσεων – συμφερόντων της 

Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Άρτας, μέσω της άσκησης των προβλεπόμενων ένδικων μέσων – βοηθημάτων 

μέχρις εξαντλήσεως τους, κατά δικαστικών αποφάσεων που προκαλούν επιβάρυνση σε βάρος του 

προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου.          

 Επισυνάπτεται αντίγραφο της υπ΄ αριθμ. 97/2020 απόφασης…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, την άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, 
κατά της υπ’ αριθμ. 97/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, με την οποία 
έγινε εν μέρει δεκτή η αγωγή των εναγόντων, υποχρεώνοντας την Περιφέρεια Ηπείρου να 
καταβάλλει στον καθένα από την 1η έως και τον 7ο των εναγόντων το ποσό των € 15.000,00 και 
σε καθένα από τον 8ο έως και την 10η των εναγόντων το ποσό των € 5.000,00 νομιμοτόκως, 
από την επίδοση της αγωγή και μέχρι την πλήρη εξόφληση, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
358/30-06-2022 (ανωτέρω υπό στ. 4) γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Άρτας και 
της Νομικής Συμβούλου, κ. Ευαγγελίας Βλάχου. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1196/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 των όρων αναμίσθωσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου - λιμνοθάλασσας Λογαρού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
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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. Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/96 περί μισθώσεων, του Β.Δ. της 7/18-3-40 (ΦΕΚ 94/1940) «Περί της υπό 
του Οργανισμού Αλιείας εκμεταλλεύσεως των ιχθυοτροφείων, λιμνών, θυννείων και ιχθυοτρόφων εν 
γένει υδάτων δι’ ενοικιάσεων», του Ν.Δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδικας» όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν.1740/1987, του Ν.2040/92 (ΦΕΚ 70/Α/1992) «περί ρύθμισης 
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του», του Ν. 
4282/2014 (ΦΕΚ 182/Α’/2014) «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» και του 
Ν.4492/2017 (ΦΕΚ Α΄ 156/2017) «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών 
προϊόντων και άλλες διατάξεις», του Ν.4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α΄/2018) και του Ν. 4646/2019 άρθρο 
65, παρ.1 (ΦΕΚ 201/Α΄/2019) και της αριθμ. 393155/22-9-1992 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των 
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Γεωργίας και Οικονομικών «περί Περιορισμού Συλλογικών 
Οργάνων του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 579/Β/23-091992). 

6. Την αριθμ. 13/576/09-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε, κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 του Ν.Δ. 420/1970, και βάσει της σχετικής, αριθ. πρωτ. 
1592/24-2-2017 (ΑΔΑ: Ω2Ζ87Λ9-ΟΜ0) Διακήρυξης μίσθωσης και της από 10-04-2017 αιτήσεως, η 
εκμίσθωση του δημόσιου ιχθυοτροφείου Λογαρού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας με τις 
εγκαταστάσεις (αλιευτικές, κτιριακές, λοιπά έργα και υποδομές) και τα παραρτήματα αυτού, με σκοπό 
την αλιευτική εκμετάλλευσή τους, με απευθείας ανάθεση, στον Αγροτικό Αλιευτικό Συνεταιρισμό 
Κορωνησίας – Καλογερικού Η ΛΟΓΑΡΟΥ, δεδομένου ότι είναι ο μοναδικός ενδιαφερόμενος ενεργός 
αλιευτικός συνεταιρισμός που λειτουργεί στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. 

7. Την αριθ. πρωτ. 1413/83846/14-8-2017 σύμβαση μίσθωσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου Λογαρού 
Π.Ε. Άρτας στον Αγροτικό Αλιευτικό Συνεταιρισμό Κορωνησίας Καλογερικού «Η ΛΟΓΑΡΟΥ». 

8. Την αριθμ. 11/597/09-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί αποδοχής του  αιτήματος 
του Αγροτικού Αλιευτικού Συνεταιρισμού Κορωνησίας - Καλογερικού "Η Λογαρού", για μείωση του 
μισθώματος του δημόσιου ιχθυοτροφείου Λιμνοθάλασσας Λογαρού για το μισθωτικό έτος 2019-
2020, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν στην περιοχή, που προκάλεσαν 
καταστροφή της παραγωγής. 

9. Την αριθμ. 4/254/18-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
αναμίσθωση για δέκα (10) έτη, ήτοι από την 1η Μαρτίου του έτους 2022 έως και την τελευταία ημέρα 
του Φεβρουαρίου του έτους 2032, του δημόσιου ιχθυοτροφείου Λιμνοθάλασσας Λογαρού της Π.Ε. 
Άρτας, στον Αγροτικό Αλιευτικό Συνεταιρισμό Κορωνησίας Καλογερικού «Η ΛΟΓΑΡΟΥ». 

10. Την εισήγηση του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 71470/17-05-2022 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1255/17-05-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην 
οποία η υπηρεσία, αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…  Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Β.Δ. της 7/18-3-1940 (ΦΕΚ 94/Α/1940) «Εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων, λιμνών, 

θυννείων και ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων με ενοικίαση». 

3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/1970 (ΦΕΚ 27/Α΄/1970) «Αλιευτικός Κώδικας» όπως έχουν τροποποιηθεί με 

τον Ν. 1740/1987 (ΦΕΚ 221/Α΄/1987) «Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών σχηματισμών, 

ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις», τον Ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α΄/1992) 

«Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες 

διατάξεις», τον Ν. 4282/2014 (ΦΕΚ 182/Α΄/2014) «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις», 

τον Ν.4492/2017 (ΦΕΚ 156/Α΄/2017) «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών 

προϊόντων και άλλες διατάξεις», το Ν.4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α΄/2018) και το Ν. 4646/2019 άρθρο 65, παρ.1 

(ΦΕΚ 201/Α΄/2019) και ισχύουν.  

4. Το Π.Δ. 140/2010 (ΦΕΚ 233Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. Την με αριθμό 140476/2004 Απόφαση Υπουργού Γεωργίας «Περί διαδικασίας παραχώρησης, μίσθωσης, 

αναμίσθωσης υδάτινων εκτάσεων…..». 

6. Την αριθ. πρωτ. 140494/12-2-2004 εγκύκλιο του Υπουργείου Γεωργίας «Διαδικασίες και δικαιολογητικά 

μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων, χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας, 

μίσθωσης δημόσιων ιχθυοτροφείων. 

7. Την με αριθμό 141627/5-5-2004 Εγκύκλιο «Θέματα μισθώσεων χώρων για την άσκηση της 

υδατοκαλλιέργειας». 
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8. Την αρ. πρωτ.106/12822/14-03-2018 εγκύκλιο της Δ/νσης Υδατοκαλλιεργειών του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: ΩΡ5Ω4653ΠΓ-ΦΚ1) «Διευκρινήσεις επί του άρθρου 10 του Ν. 4492/2017 

(Α΄156) ….». 

9. Το αριθ. πρωτ.50915/1776/25-5-2021 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου 

σχετικά με την Έκθεση Αξιολόγησης του δημόσιου ιχθυοτροφείου Λογαρού. 

10. Το αριθ. πρωτ.2127/36572/18-3-2019 έγγραφο του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 

και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και τη συνημμένη σε αυτό «Ετήσια Έκθεση Ελέγχου 

Δημόσιου Ιχθυοτροφείου Λογαρού για την αλιευτική περίοδο 2017-2018» (ΑΔΑ: 6ΙΞΔ7Λ9-5ΩΨ). 

11. Το αριθ. πρωτ.10758/194217/5-12-2019 έγγραφο του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 

και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και τη συνημμένη σε αυτό «Ετήσια Έκθεση Ελέγχου 

Δημόσιου Ιχθυοτροφείου Λογαρού για την αλιευτική περίοδο 2018-2019» (ΑΔΑ: 6ΜΔΖ7Λ9-9ΟΘ). 

12. Το αριθ. πρωτ.6091/87552/7-7-2020 έγγραφο του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και τη συνημμένη σε αυτό «Ετήσια Έκθεση Ελέγχου 

Δημόσιου Ιχθυοτροφείου Λογαρού για την αλιευτική περίοδο 2019-2020» (ΑΔΑ: ΩΞ0Α7Λ9-Β6Μ). 

13. Το αριθ. πρωτ.7413/143877/20-10-2021 έγγραφο του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 

και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και τη συνημμένη σε αυτό «Ετήσια Έκθεση Ελέγχου 

Δημόσιου Ιχθυοτροφείου Λογαρού για την αλιευτική περίοδο 2020-2021» (ΑΔΑ: Ψ2ΞΒ7Λ9-63Α). 

14. Την αριθ. πρωτ.6418/10-5-2022 γνωμοδότηση της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 

Κοιλάδας Αχελώου και Αμβρακικού Κόλπου σχετικά με τους όρους αναμίσθωσης του δημόσιου 

ιχθυοτροφείου Λογαρού. 

15. Την αριθ. πρωτ.17377 ΑΠΑ 2022/17-3-2022 γνωμοδότηση της Κτηματικής Υπηρεσίας Άρτας σχετικά με 

την αναμίσθωση του δημόσιου ιχθυοτροφείου Λογαρού.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

           Όπως με Απόφασή σας εγκρίνετε τους όρους αναμίσθωσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου – 

λιμνοθάλασσας Λογαρού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας στον Αγροτικό Αλιευτικό Συνεταιρισμό 

Κορωνησίας Καλογερικού «Η ΛΟΓΑΡΟΥ». 

Η προηγούμενη μίσθωση του εν λόγω ιχθυοτροφείου ήταν πενταετής, είχε γίνει με την αριθ. πρωτ.13/576/09-

05-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ:ΩΒΣΦ7Λ9-Ω09), με απευθείας 

ανάθεση στον Αγροτικό Αλιευτικό Συνεταιρισμό Κορωνησίας – Καλογερικού «Η ΛΟΓΑΡΟΥ» και έληξε στις 

28 Φεβρουαρίου 2022. 

Συν.: οι όροι της αναμίσθωσης ..». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τους όρους της αναμίσθωσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου – λιμνοθάλασσας Λογαρού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, με τις εγκαταστάσεις (αλιευτικές, κτιριακές, λοιπά έργα και υποδομές) και 
τα παραρτήματα αυτού, με σκοπό την αλιευτική εκμετάλλευσή τους, στον Αγροτικό Αλιευτικό 
Συνεταιρισμό Κορωνησίας Καλογερικού «Η ΛΟΓΑΡΟΥ», για δέκα (10) έτη, ήτοι από την 1η Μαρτίου του 
έτους 2022 έως και την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου του έτους 2032,  

όπως οι όροι αυτοί συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 71470/17-05-2022 
εισήγηση της Υπηρεσίας. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1197/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 αναμίσθωσης του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό - Ροδιά της Π.Ε. Άρτας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
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Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/96 περί μισθώσεων, του Β.Δ. της 7/18-3-40 (ΦΕΚ 94/1940) «Περί της υπό 
του Οργανισμού Αλιείας εκμεταλλεύσεως των ιχθυοτροφείων, λιμνών, θυννείων και ιχθυοτρόφων εν 
γένει υδάτων δι’ ενοικιάσεων», του Ν.Δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδικας» όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν.1740/1987, του Ν.2040/92 (ΦΕΚ 70/Α/1992) «περί ρύθμισης 
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του», του Ν. 
4282/2014 (ΦΕΚ 182/Α’/2014) «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» και του 
Ν.4492/2017 (ΦΕΚ Α΄ 156/2017) «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών 
προϊόντων και άλλες διατάξεις», του Ν.4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α΄/2018) και του Ν. 4646/2019 άρθρο 
65, παρ.1 (ΦΕΚ 201/Α΄/2019) και της αριθμ. 393155/22-9-1992 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των 
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Γεωργίας και Οικονομικών «περί Περιορισμού Συλλογικών 
Οργάνων του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 579/Β/23-091992). 

6. Την από 29-06-2022 εισήγηση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου, κου 
Δημητρίου Γ. Σιώλου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1779/30-

06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.) «Επί του αιτήματος του "Αγροτικού Αλιευτικού 
Συνεταιρισμού Τσουκαλιού -   Ροδιάς" για λήψη απόφασης αναμίσθωσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου 
Τσουκαλιού - Ροδιάς για χρονικό διάστημα 10ετίας από την λήξη της υφιστάμενης μισθωτικής σύμβασης, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του  Αλιευτικού Κώδικα (Ν.Δ. 420/1970, όπως ισχύει)». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/1970 (Α’ 27) «Αλιευτικός Κώδικας» όπως ισχύει, την 
αναμίσθωση για δέκα (10) έτη, από την λήξη της υφιστάμενης μισθωτικής σύμβασης, του δημόσιου 
ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό – Ροδιά της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, στον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΑΝΕΖΑΣ «ΤΣΟΥΚΑΛΙΟ – ΡΟΔΙΑ», βάσει της σχετικής (υπ’ αριθ. πρωτ. 
9201/180546/2021) αίτησης του Συνεταιρισμού, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην 
από 29-06-2022 εισήγηση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου, κου Δημητρίου Γ. 
Σιώλου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής: 

« Επί του αιτήματος του "Αγροτικού Αλιευτικού Συνεταιρισμού Τσουκαλιού -   Ροδιάς" για λήψη απόφασης 

αναμίσθωσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου Τσουκαλιού - Ροδιάς για χρονικό διάστημα 10ετίας από την λήξη της 

υφιστάμενης μισθωτικής σύμβασης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του  Αλιευτικού Κώδικα (Ν.Δ. 420/1970, 

όπως ισχύει). 

********* 

Ι.  Ο Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός Τσουκαλιού -   Ροδιάς, με σχετική αίτησή του, που έχει υποβάλει 

νομότυπα και εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Αλιευτικού Κώδικα (υπ.αριθ. πρωτ. 9201/180546/2021 

αίτηση), έχει αιτηθεί την με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Περιφέρειας Ηπείρου (Οικονομικής Επιτροπής),  

αναμίσθωση του δημόσιου ιχθυοτροφείου Τσουκαλιού, για χρονικό διάστημα δεκαετίας (10ετίας) από την  λήξη 

της ως άνω μισθώσεως.  

Επισημαίνεται δε εν προκειμένω, ότι ο ως άνω Αλιευτικός Συνεταιρισμός, είναι ήδη μισθωτής του ως άνω δημόσιου 

ιχθυοτροφείου,  δυνάμει συμβάσεως μισθώσεως αυτού, που  έχει συναφθεί με την Περιφέρεια Ηπείρου (η από 30-

5-2019 σύμβαση μισθώσεως,  που συνήφθη με την υπ.αριθ.38181/2019 συμβολαιογραφική πράξη ενώπιον της 

συμβολαιογράφου 'Αρτας Φρειδερίκης Μόσιαλου-Μπόκου), της οποίας η συμβατική διάρκεια λήγει στο τέλος του 

μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024.   

ΙΙ. Ο ίδιος λοιπόν αλιευτικός συνεταιρισμός, με το ως άνω αίτημά του που υποβάλλεται ήδη αρμοδίως και με 

ειδικούς λόγους αιτιολογίας εκ μέρους του ως προς τον ως άνω πρώιμο χρόνο υποβολής του, που είναι απολύτως 

βάσιμοι,  αιτείται την με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Περιφέρειας (Οικονομικής Επιτροπής),  αναμίσθωση 

του ίδιου δημόσιου ιχθυοτροφείου Λιμνοθάλασσας Λογαρού, για χρονικό διάστημα δεκαετίας (10ετίας) από την  

λήξη της ως άνω μισθώσεως, ώστε να συνεχίσει την εκμετάλλευσή του προς όφελος του συνεταιρισμού και των 

μελών του.  

ΙΙΙ. Ως προς το ως άνω λοιπόν αίτημα του Αλιευτικού Συνεταιρισμού, για το οποίο με την παρούσα εισηγούμαι την 

αποδοχή του και την  λήψη απόφασης για την αναμίσθωση του ίδιου μισθίου ιχθυοτροφείου για χρονικό διάστημα 

δεκαετίας (10ετίας) από την  λήξη της ως άνω μισθώσεως, θέτω υπόψη Σας και τα παρακάτω:   

 Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Αλιευτικού Κώδικα (Ν. 420/1970), ο ως άνω Αλιευτικός Συνεταιρισμός 

δικαιούται της άνω αιτουμένης δεκαετούς αναμίσθωσης.  Συνυποβάλλονται μάλιστα  με την παρούσα εισήγησή 

μου,  οι ετήσιες εκθέσεις Αξιολόγησης του Δημόσιου  Ιχθυοτροφείου «Τσουκαλιού - Ροδιάς» ετών 2019-2020 και 

2020-2021, που συντάχθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Μισθωμένων Ιχθυοτρόφων Υδάτων Π.Ε. 'Αρτας, 

που κρίνουν απολύτως θετική τη διαχείριση του ως άνω δημόσιου ιχθυοτροφείου από τον μισθωτή αλιευτικό 

συνεταιρισμό. Περαιτέρω, θέτω υπόψη Σας και τα παρακάτω:  Ο ίδιος αλιευτικός συνεταιρισμός, ο οποίος από την 
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αφετηρία της μίσθωσης και την εγκατάστασή του στο μίσθιο δημόσιο ιχθυοτροφείο  της περιοχής Τσουκαλιού - 

Ροδιάς,  επέδειξε εξαιρετική παραγωγική και επίσης επενδυτική δραστηριότητα, με ανάπτυξη της παραγωγής, 

βελτίωση των ίδιων εγκαταστάσεων κ.λ.π. με δικά του κεφάλαια, ενέργειες υπαγωγής σε επενδυτικά προγράμματα, 

από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Δεκεμβρίου του έτους 2021, υπέστη μεγάλες καταστροφές και αντίστοιχες 

ζημιές στις εγκαταστάσεις της υποδομής του, στο ιχθυοκομικό κεφάλαιο κ.λ.π. Επισυνάπτεται στην παρούσα η με 

αριθ.πρωτ. 19/10-1-2022 έκθεση, που συντάχθηκε από τον Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου - Λευκάδας 

και αποστάλθηκε στο Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Άρτας όσον αφορά ενδεικτική αποτύπωση των ως άνω ζημιών που 

προέκυψαν στην περιοχή και ειδικότερα στην περιοχή του ως άνω δημοσίου ιχθυοτροφείου. Ενδεικτικά να 

παρατεθεί το σχετικό απόσπασμα της ως άνω έκθεσης, όπως τεκμηριώνεται και από σχετικό φωτογραφικό 

υλικό. "....η άνοδος της στάθμης του νερού σε αρκετά σημεία ήταν τόσο μεγάλη π.χ. στην έδρα του 

συνεταιρισμού στο Τσουκαλιό, ώστε ο διαχωρισμός της λιμνοθάλασσας με τον Αμβρακικό κόλπο ουσιαστικά 

να μην υφίσταται...".  

Ο αιτών λοιπόν συνεταιρισμός,  που παρόλα τα ως άνω συμβάντα, παρόλες τις ζημίες που έχει υποστεί, 

ανταποκρίνεται πλήρως στις συμβατικές του υποχρεώσεις (καταβολή μισθωμάτων κ.λ.π.), καταβάλει μέγιστες 

προσπάθειες για την επίτευξη θετικού πρόσημου στην διαχείριση του ως άνω ιχθυοτροφείου, έχοντας όμως 

προφανή την ανάγκη για την ανεύρεση και απαιτούμενων κεφαλαίων για την ευόδωση αυτής της προσπάθειας, γιά 

την υπαγωγή του σε επενδυτικά σχέδια που θα του δώσουν σχετική ώθηση, για την αγορά αλιευμάτων, ώστε να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και να αποτελέσει σημαντικό παραγωγικό πόλο οικονομικής άνθησης στην 

περιοχή.  Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της ήδη διαμορφούμενης κατάστασης, που προέκυψε από εξαιρετικές και 

απρόβλεπτες συνθήκες (ίδετ. ως άνω προκληθείσα ζημία από τα έντονα καιρικά φαινόμενα), ο ίδιος αιτών 

συνεταιρισμός, στα πλαίσια του παραπάνω αιτήματος,  προσκομίζει έγγραφο της συνεταιριστικής Τράπεζας 

Ηπείρου, πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο έχει απευθυνθεί για την δανειοδότησή του για την αποκατάσταση της ζημίας 

που έχει υποστεί, στο οποίο ρητά αναφέρεται ότι για την εξέταση του εν λόγω αιτήματος, απαιτείται σύμβαση 

χρήσης (προφανώς μίσθωσης) και εκμετάλλευσης του ως άνω δημόσιου ιχθυοτροφείου γιά διάστημα 10ετίας 

τουλάχιστον.  Το ίδιο προφανώς ισχύει και τίθεται και από άλλα πιστωτικά ιδρύματα.  Τα ίδια ορίζονται,  ως 

αναγκαίοι όροι και γιά την υπαγωγή του σε σχετικό επενδυτικό πρόγραμμα.  

‘Εχοντας υπόψη όσα αναλυτικά παραπάνω αναφέρονται, προτείνω και εισηγούμαι την λήψη απόφασης από την 

Οικονομική Επιτροπή, κατά τα ως άνω διαλαμβανόμενα, ήτοι την αναμίσθωση του δημόσιου ιχθυοτροφείου του 

«Τσουκαλιού - Ροδιάς» στον αιτούντα συνεταιρισμό.  Είναι προφανές ότι οι ως άνω απρόβλεπτες και έκτακτες 

συνθήκες που προέκυψαν κατά την διάρκεια της μισθωτικής περιόδου, που ουδόλως σχετίζονται με τυχόν 

παραλείψεις του συνεταιρισμού, έχουν επηρεάσει αναπόδραστα την παραγωγική του δράση και απόδοση και την 

επίτευξη των στόχων του, έκτακτες συνθήκες που σε κάθε περίπτωση πρέπει να ληφθούν υπόψη και το νόμιμο και 

βάσιμο του αιτήματος του συνεταιρισμού, να αξιολογηθεί με βάση τα ως άνω δεδομένα και να γίνει αποδεκτό,  

αλιευτικός συνεταιρισμός που με βάση την ως άνω αποδοχή του αιτήματος, που πρέπει να γίνει σήμερα, ως 

αναγκαίος όρος γιά την επιβίωσή του,  θα συνεχίσει να αποτελεί σημαντικό πυρήνα οικονομικής δραστηριότητας 

στον τόσο ευαίσθητο παραγωγικό τομέα της αλιείας, προς όφελος των μελών, της περιοχής και της εν γένει εθνικής 

οικονομίας.  

                                                        Ιωάννινα, 29-6-2022 

                                                        Ο Εκτελεστικός Γραμματέας      ….». 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1198/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 9ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα βελτίωσης 
αντλιοστασίων Α/Σ 1 (Γλυκής) και Α/Σ Α4 (Κυψέλης)», προϋπολογισμού € 1.164.360,00 
με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του 
δικτύου του ΤΟΕΒ Αχέροντα», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022103475 του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων 
Βελτιώσεων» και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 9Π497Λ9-7ΔΜ



-220- 
 

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

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

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

5. Την αριθμ. πρωτ. 834/01-04-2021 (ΑΔΑ: Ψ8Ω37Λ9-ΕΤΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, περί Ένταξης της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού εξοικονόμησης νερού και 
ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Αχέροντα» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022103475, στη Δράση 
4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», του Υπομέτρου 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε 
υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της 
γεωργίας και της δασοκομίας», του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του 
ενεργητικού» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, προϋπολογισμού 
€ 1.743.327,76 με ΦΠΑ. 

6. Την αριθμ. πρωτ. 50670/05-05-2021 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, 
περί ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στη ΣΑΕ 082/1 του έργου με 
Κ.Α. 2021ΣΕ08210009 και τίτλο «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων (Δράση 4.3.1), 
Περιφέρειας Ηπείρου», συνολικού προϋπολογισμού € 13.338.301,09 με ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3060/30-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1776/30-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«…Σας στέλνουμε: α) τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή ,Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης, Ειδική 

Συγγραφή Υποχρεώσεων και Τ.Σ.Υ.), β)Σχέδιο Διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας διαγωνισμού  για το έργο 

του θέματος σύμφωνα με την  υπ’αρ.636/6-4-2022 απόφαση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 

Ηπείρου περί προέγκρισης διακήρυξης του έργου, και σας παρακαλούμε:  

1.για την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας διαγωνισμού, προκειμένου να 

προχωρήσουμε στην δημοπράτησή του & 

2.για την συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  του έργου αποτελούμενη 

από τους παρακάτω υπάλληλους της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας: 

1. Ελένη Βασιλειάδου , Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε., ως πρόεδρος 

2. Σοφία Παπαγεωργίου, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.,  

3. Νικόλαος Κατσάνος , Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. 

 και αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη, τους κάτωθι υπαλλήλους: 

1. Πέτρος Βρέλλης , Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός Π.Ε. ως αναπληρωτή προέδρου 

2. Ουρανία Κονταράτου , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., 

3. Γλυκερία Βαγγελάκη , Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την 
κατασκευή του υποέργου «Έργα βελτίωσης αντλιοστασίων Α/Σ 1 (Γλυκής) και Α/Σ Α4 
(Κυψέλης)», Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού € 1.164.360,00 € με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα 
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εκσυγχρονισμού εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Αχέροντα» με 
κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022103475 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της 
δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων», σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕ 
082/1 με Κ.Α. 2021ΣΕ08210009  

με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 1776/30-06-2022 εισήγηση της 
Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, και βάσει της αριθμ. πρωτ. 636/06-
04-2022 θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, για τα 
σχέδια των τευχών της διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το 
ως άνω Υποέργο και  

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

Η προκαλούμενη δαπάνη για την εκτέλεση του ανωτέρω υποέργου «Έργα βελτίωσης 
αντλιοστασίων Α/Σ 1 (Γλυκής) και Α/Σ Α4 (Κυψέλης)», Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού € 
1.164.360,00 με ΦΠΑ, θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕ 082/1 με Κ.Α. 
2021ΣΕ08210009 και τίτλο «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων (Δράση 4.3.1), Περιφέρειας 
Ηπείρου», βάσει της αριθμ. πρωτ. 50670/05-05-2021 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων. 

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού 
με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την κατασκευή του υποέργου «Έργα βελτίωσης 
αντλιοστασίων Α/Σ 1 (Γλυκής) και Α/Σ Α4 (Κυψέλης)», Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού € 
1.164.360,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Πρέβεζας, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Βασιλειάδου Ελένη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ΠΕ, Πρόεδρος 

2. Παπαγεωργίου Σοφία, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ΠΕ  

3. Κατσάνος Νικόλαος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ΠΕ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Βρέλλης Πέτρος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΠΕ, αν. Πρόεδρος 

2. Κονταράτου Ουρανία, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ 

3. Βαγγελάκη Γλυκερία, Μηχανολόγος 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1199/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης ενός (1) λυοφιλοποιητή για την 
κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Ηπείρου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “BEST 
- Addressing joint Agro - and Aqua – Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable 
Rural Development” του Προγράμματος “Interreg VA Greece-Italy 2014-2020”. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 

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. 9/609/07-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
η πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού € 17.600,00 € με ΦΠΑ, και η διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων, του Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε. 
1729 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2022, για 
την  προμήθεια  δύο (2) καταψυκτών και ενός (1) λυοφιλοποιητή (CPV: 39711120-6) για την 
εκτέλεση εργασιών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Έργου “BEST - Addressing joint Agro - and Aqua – Biodiversity pressures 
Enhancing SuSTainable Rural Development” του Προγράμματος “Interreg VA Greece-Italy 
2014-2020”. Η προμήθεια των ανωτέρω ειδών, θα γίνει τμηματικά, ανά είδος, με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της 
Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6875/30-06-2022 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1785/30-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), 
με την οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό της Επιτροπής παραλαβής, επί του με αρ. πρωτ. εισερχ. 102505/6886/30-06-

2022 αιτήματος μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά τριάντα (30) ημέρες του αναδόχου της 

από 04-05-2022 σύμβασης (ΑΔΑΜ 22SYMV010501872 2022-05-06) μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και 

της εταιρείας «Techno Lab», για την προμήθεια ενός (1) λυοφιλοποιητή για την κάλυψη αναγκών της 

Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση ευρωπαϊκού έργου, συμβατικού τιμήματος 14.594,80 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

 Σημειώνεται ότι, η παράταση των εργασιών της ανωτέρω σύμβασης δεν επιφέρει καμία μεταβολή ως προς το 

οικονομικό της αντικείμενο και ότι θα τηρηθούν από τον ανωτέρω ανάδοχο οι κατευθύνσεις υλοποίησης του 

έργου σύμφωνα με τους όρους της προαναφερόμενης σύμβασης. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες 

….». 

Στο συνημμένο στην εισήγηση Πρακτικό Νο1/30-06-2022 της Επιτροπής Παραλαβής, 
αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

«….. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΕΡΓΟ: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ      Προμήθεια ενός (1) λυοφιλοποιητή 

        ΤΙΜΗΜΑ: 14.594,80 € με Φ.Π.Α. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 

της συνεδριάσεως της Επιτροπής Παραλαβής για το έργο «Προμήθεια ενός (1) λυοφιλοποιητή για την κάλυψη 

αναγκών της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση ευρωπαϊκού έργου», συμβατικού τιμήματος δεκατεσσάρων 

χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων Ευρώ και ογδόντα Λεπτών (14.594,80 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Στα Ιωάννινα, την 30η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία του Διοικητηρίου της 

Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 στα Ιωάννινα (γραφείο 223) συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή 

Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 159494/10011/16-10-2019 απόφαση του κ. Περιφερειάρχη 

Ηπείρου, αποτελούμενη από τους: 
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1. κ. Μάντζιο Στέφανο, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού και 

Υποστήριξης Συστημάτων Φορέα της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλ/κής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου ως 

πρόεδρο, 

2. κα. Βλάχου Ελένη, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, προϊστάμενη του Τμήματος Διαφάνειας της Δ/νσης 

Διαφάνειας & Ηλ/κής Διακυβέρνησης ως τακτικό μέλος, 

3. κα. Χόινα Ναταλία, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του Τμήματος Προϋπολογισμού και 

Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/νσης Οικονομικού ως αναπληρωματικό μέλος, 

προκειμένου να εξετάσει το με αρ. πρωτ. 102505/6886/30-06-2022 αίτημα της αναδόχου εταιρείας «Techno 

Lab», για τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, κατά τριάντα (30) ημέρες, του προς προμήθεια είδους 

της από 04-05-2022 σύμβασης για την προμήθεια ενός (1) λυοφιλοποιητή, με ΑΔΑΜ: 22SYMV010501872 2022-

05-06. 

Σύμφωνα με το αίτημα, η παράταση ζητείται διότι, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και της πανδημίας 

Covid-19, υπάρχει μεγάλη έλλειψη πρώτων υλών και ανταλλακτικών, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλες 

καθυστερήσεις στις παραδόσεις του παραγγελιών από τους κατασκευαστικούς οίκους, οι οποίες καθιστούν 

αντικειμενικώς ανέφικτη την εμπρόθεσμη προσήκουσα παράδοση του συμβατικού είδους.  

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Παραλαβής 

ομόφωνα κρίνει 

επειδή όντως συντρέχουν ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι ως συνέπεια ανωτέρας βίας, που καθιστούν αδύνατη την 

εμπρόθεσμη παράδοση του προς προμήθεια είδους της σύμβασης, να γίνει αποδεκτό το αίτημα μετάθεσης του 

συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά τριάντα (30) ημέρες, χωρίς κυρώσεις κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 

206 του Ν. 4412/2016 (παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων 

ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων, χωρίς την επιβολή κυρώσεων). 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση. 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπή εις τριπλούν. 

Ιωάννινα, 30 Ιουνίου 2022 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

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

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά τριάντα (30) ημέρες, του 
αναδόχου της από 04-05-2022 σύμβασης (ΑΔΑΜ 22SYMV010501872 2022-05-06) μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας «Techno Lab», για την προμήθεια ενός (1) 
λυοφιλοποιητή για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του Έργου 
“BEST - Addressing joint Agro - and Aqua – Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable 
Rural Development” του Προγράμματος “Interreg VA Greece-Italy 2014-2020”, σύμφωνα με το 
Πρακτικό Νο1/30-06-2022 (ανωτέρω υπό στ. 6), της Επιτροπής Παραλαβής. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1200/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός στην περιοχή Κορωνησίας (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 

http://www.php.gov.gr/
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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. 9996/30-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1786/30-06-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη….. 

1.Ότι, μετά από αυτοψία υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών 

κατασκευής καθαρισμού στην περιοχή της Κορωνησίας, όπου λόγω της θερινής περιόδου η κίνηση έχει 

αυξηθεί και κοπής και απομάκρυνσης χόρτων για βελτίωση της ορατότητας στο επαρχιακό δίκτυο προς 

αποφυγή ατυχημάτων και λόγους πυροπροστασίας.  

2.Την  με  αριθμ. : 102469/6784/30-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 12.400,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου :  «Αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2020ΕΠ53000001με υποέργο : «Άμεσος καθαρισμός στην περιοχή Κορωνησίας (παροχή υπηρεσιών)». 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Άμεσος καθαρισμός στην περιοχή Κορωνησίας 

(παροχή υπηρεσιών)» του έργου :  «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 

Ηπείρου 2020-2022» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001,  προϋπολογισμού 12.400,00 €.) …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 12.400,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»  για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός στην περιοχή Κορωνησίας 
(παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται η εκτέλεση εργασιών κατασκευής καθαρισμού 
στην περιοχή της Κορωνησίας, όπου λόγω της θερινής περιόδου η κίνηση έχει αυξηθεί, καθώς επίσης 
και κοπής και απομάκρυνσης χόρτων για  βελτίωση της ορατότητας στο επαρχιακό δίκτυο, για  αποφυγή 
ατυχημάτων, αλλά και για λόγους πυροπροστασίας. 

➢ 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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: 9Π497Λ9-7ΔΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1201/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός και διευθέτηση όμβριων – βελτίωση ορατότητας περιοχής 
Καναλίου Πρέβεζας (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. 9997/30-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1787/30-06-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη….. 

1. Ότι, ενόψει της θερινής περιόδου,, όπου η κίνηση στο παραλιακό μέτωπο της Ηπείρου θα αυξηθεί κατακόρυφα, 

απαιτείται ο άμεσος καθαρισμός  χόρτων , κλάδεμα κλαδιών της οδού στην περιοχή του Καναλίου , προκειμένου να 

βελτιωθεί η ορατότητα των διερχόμενων και να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος. Κυρίως όμως θα 

εκτελεστούν και εργασίες διαμόρφωσης των ερείσματος , χώρων στάθμευσης των επισκεπτών, όπου κατά τη διάρκεια του 

χειμώνα και με τις έντονες βροχοπτώσεις συσσωρεύτηκαν φερτά εμποδίζοντας την ομαλή απομάκρυνση των όμβριων σε 

περίπτωση βροχοπτώσεων  και ευνοώντας με τον τρόπο αυτό συνθήκες ατυχήματος, αλλά και για λόγους αισθητικής μιας 

και η περιοχή θα δεχτεί πληθώρα τουριστών. 

2. Την  με  αριθμ. : 102472/6785/30-06-2022 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. 2020ΕΠ53000001με υποέργο: «Άμεσος καθαρισμός 

και διευθέτηση όμβριων – βελτίωση ορατότητας περιοχής Καναλίου Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)» 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Άμεσος καθαρισμός και διευθέτηση όμβριων –   βελτίωση 

ορατότητας περιοχής Καναλίου Πρέβεζας (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 «Άμεσος καθαρισμός και διευθέτηση όμβριων – 
βελτίωση ορατότητας περιοχής Καναλίου Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης 
(τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου δεδομένου ότι, 
ενόψει της θερινής περιόδου η κίνηση στο παραλιακό μέτωπο της Ηπείρου θα αυξηθεί κατακόρυφα, 
απαιτείται  άμεσος καθαρισμός χόρτων, κλάδεμα κλαδιών της οδού στην περιοχή του Καναλίου, 
προκειμένου να βελτιωθεί η ορατότητα των διερχόμενων και να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα πρόκλησης 
ατυχήματος και συγκεκριμένα διαμόρφωση των ερεισμάτων και των χώρων στάθμευσης των επισκεπτών, 
όπου κατά τη διάρκεια του χειμώνα και με τις έντονες βροχοπτώσεις συσσωρεύτηκαν φερτά εμποδίζοντας 
την ομαλή απομάκρυνση των όμβριων σε περίπτωση βροχοπτώσεων και ευνοώντας με τον τρόπο αυτό 
συνθήκες ατυχήματος, αλλά και για λόγους αισθητικής, αφού  η περιοχή αναμένεται να δεχτεί πληθώρα 
τουριστών. 

➢ 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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: 9Π497Λ9-7ΔΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 18/1202/01-07-2022 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 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. 101746/1759/29-06-2022 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. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Αποδοχή επιχορήγησης ποσού € 550.000,00 με ΦΠΑ, για την υλοποίηση του έργου 
«Άμεση αποκατάσταση βατότητας συνδετήριας οδού Ανήλιου – Χιονοδρομικού 
κέντρου», σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 
571 του ΠΔΕ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. πρωτ. 206893/30-06-2021 (ΑΔΑ: 6ΒΖΨ465ΧΘΞ-Ε9Μ) απόφαση του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα: «Έγκριση δέσμευσης ποσού πεντακοσίων 
πενήντα χιλιάδων ευρώ (550.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του 
προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., διάθεσης 
ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασή της στην Περιφέρεια Ηπείρου για την υλοποίηση του 
έργου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας συνδετήριας οδού Ανήλιου – Χιονοδρομικού 
κέντρου».». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα  

Αποδέχεται την διάθεση πίστωσης ποσού € 550.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος του 
προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε. για την 
υλοποίηση του έργου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας συνδετήριας οδού Ανήλιου – 
Χιονοδρομικού κέντρου», βάσει της αριθμ. πρωτ. 206893/30-06-2021 (ΑΔΑ: 6ΒΖΨ465ΧΘΞ-
Ε9Μ) απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και σύμφωνα με τα οριζόμενα σ’ 
αυτή. 

Η διαδικασία ανάθεσης του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), όπως ισχύει, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

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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