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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 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 5/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία αποτελείται από τον 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, ως Πρόεδρο, δύο (2) Αντιπεριφερειάρχες ως μέλη, όπως ορίσθηκαν με την 
αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και οκτώ (8) Περιφερειακούς 
Συμβούλους ως μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά), όπως εκλέχθηκαν με την αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ως εξής:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τακτικά Μέλη:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

Γ. Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Σίμου - Τάσιου Αναστασία, Περιφερειακός Σύμβουλος 

2. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

3. Τσιάρα Σταυρούλα, Περιφερειακός Σύμβουλος 

4. Γκούμας Αχιλλέας, Περιφερειακός Σύμβουλος 

5. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, 

6. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος  

7. Ριζόπουλος Σπυρίδων, Περιφερειακός Σύμβουλος 

8. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. οικ. 
29247/459/28-02-2022 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα μέλη:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, μέλος 
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Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 7693/597/20-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου. 

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-
2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής 
(www.php.gov.gr).  

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

1. Κατάρτιση του σχεδίου της 1ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. 
έτους 2022 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 

2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 17-01-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή στέγης Ιερού Ναού 
Αγίου Νικολάου Μαρμάρων», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ. 

3. Έγκριση του από 24-02-2022 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 
«Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στην περιοχή Εργατικών Κατοικιών», 
προϋπολογισμού 122.500,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση 
Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας από Πηγές έως Όρια Ηπείρου (Β’ Φάση)», προϋπολογισμού € 200.000,00 
με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Πρέβεζα - 
διακλάδωση Πάργας», προϋπολογισμού € 529.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής 
Διενέργειας. 

6. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Τοποθέτηση πλέγματος για την προστασία της Ε.Ο. Καλπακίου - Κλειδωνιάς (θέση Βίγλα)», 
προϋπολογισμού 139.500,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Δίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ρόκκας, Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. 
Φιλοθέης», αναδόχου «ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», μέχρι την 30-06-2022. 

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της γέφυρας στο σημείο αυτό 
λόγω καιρικών συνθηκών», αναδόχου «Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 31-10-2022. 

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Τρικάλων», αναδόχου ΝΤΑΦΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 
ΙΩΑΝΝΗ, μέχρι την 30-10-2022. 

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για τη συντήρηση φωτεινών 
σηματοδοτών στο ΕΟΔ αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2022. 

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Διαμόρφωση χώρου για τοποθέτηση υλικών από το κλειστό της ξιφασκίας (παροχή υπηρεσιών)». 

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την συντήρηση γέφυρας μπέλεϋ στην επαρχιακή οδό προς 
Καρυές». 

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Άμεση αποκατάσταση βατότητας επί της επαρχιακής οδού μετά τις έντονες καταιγίδες στα όρια του 
Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (παροχή υπηρεσιών)». 

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου 2022 (έργα ΕΣΠΑ 2014-
2020). 
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15. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 20-12-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών της 33ης 
επαρχιακής οδού προς Μαυρόπουλο», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ. 

16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης στην θέση ‘Κουρί’ της επαρχιακής οδού Γρανιτσοπούλα - Ριζό 
Δήμου Ζίτσας», αναδόχου ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΠΠΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, μέχρι την 26-08-2022. 

17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άμεση κατασκευή έργων ανάσχεσης βραχοπτώσεων στην 19η επαρχιακή οδό (θέση) Δ.Δ. Μπεστιά 
Δήμου Δωδώνης», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», μέχρι την 05-06-
2022. 

18. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Διάνοιξη δρόμου από Γκινούς προς Μεγάλη Ράχη στην  περιφέρεια της Τ.Κ. Βαργιάδων Δήμου 
Δωδώνης», αναδόχου «ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 04-10-2022. 

19. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση 
διευθέτηση ομβρίων και κατασκευή οπλισμένης τάφρου από σκυρόδεμα, επί του επαρχιακού οδικού 
δικτύου προς Συρράκο», προϋπολογισμού 52.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής 
Διενέργειας. 

20. 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 
«Προστασία βάθρων γέφυρας και διευθέτηση όμβριων  επί του επαρχιακού δικτύου προς Πλατανιά», 
προϋπολογισμού 125.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

21. 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 
«Αποκατάσταση κοίτης Λούρου ποταμού και προστασία παραγωγικών μονάδων στα όρια του Δ.Δ. 
Τσαγκαρόπουλου», προϋπολογισμού 65.750,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής 
Διενέργειας. 

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια σκυροδέματος για την κατασκευή πεζοδρομίου επί του επαρχιακού οδικού δικτύου στο 
Κουτσελιό». 

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών της 14ης επαρχιακής οδού». 

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου σύνδεσης επαρχιακής οδού με παραγωγικές 
μονάδες στα όρια του Δ.Δ. Χρυσοβίτσας (παροχή υπηρεσιών)». 

25. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 28674/254/25-02-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: 
«Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά με 
την άσκηση παρέμβασης, υπέρ του κύρους και της ισχύος της υπ’ αριθμ. 4/2022 Πράξης του 
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Π.Ε. Ιωαννίνων». 

26. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 28678/255/25-02-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: 
«Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την από 02-12-2021 (αριθμ. κατ. 372/2021) αίτηση 
αναστολής του ΝΠΔΔ «Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής 
Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου», και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης». 

27. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την ετήσια συντήρηση των μηχανημάτων, τη 
συντήρηση του εγκατεστημένου Προγράμματος Η/Υ και την ανανέωση iso, για το 2022 του Τμήματος 
ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την φιλοξενία Ιταλών δημοσιογράφων κατά την επίσκεψή 
τους στην Ήπειρο. 

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση 
«FOOD EXPO 2022» που διοργανώνεται στην Αθήνα το διάστημα 12-14/03/2022. 

30. Έγκριση μετάβασης της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, κας Παναγιώτας Ναυρόζογλου, στην 
Αθήνα, το διάστημα 11-15/03/2022, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ηπείρου στην 
έκθεση «FOOD EXPO 2022» η οποία διοργανώνεται το διάστημα 12-14/03/2022 και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 
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31. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση Β2Β συναντήσεων στην έκθεση Fruit 
Logistica 2022, που διοργανώνεται στο Βερολίνο το διάστημα 5-7/4/2022. 

32. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση του ΔΙΕΚ Ιωαννίνων στις Βρυξέλλες, για 
την έκθεση BRUSSELS TRAVEL FESTIVAL, που διοργανώνεται το διάστημα 24-27/3/2022, 
προκειμένου να διοργανώσουν εκδηλώσεις γαστρονομίας. 

33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας – ΔΕΗ – για τη λειτουργία του αντλιοστασίου στράγγισης D1 και του αντλιοστασίου 
άρδευσης Α1 στο Βαθύπεδο Αμμουδιάς Ν. Πρέβεζας. 

34. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας 
Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων και τροποποίηση ημερομηνίας έναρξης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας. 

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Εργασίες αποκατάστασης προσβάσεων κτηνοτροφικών μονάδων στα όρια της Παμβώτιδας 
(παροχή υπηρεσιών)». 

37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια υλικών αποκατάστασης χωρών αποθήκευσης αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου στα 
όρια του πρώην Δήμου Παμβώτιδας». 

38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση βατότητας και αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων από Καλαρρύτες προς 
όρια νομού (παροχή  υπηρεσιών)». 

39. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2021», αναδόχου 
«Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.», μέχρι την 31-05-2022. 

40. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών για την «Επισκευή δύο 
σταθμών μέτρησης ποιότητας νερού ποταμών και τάφρων που εκβάλλουν στον Αμβρακικό» της Π.Ε. 
Άρτας, αναδόχου «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.» μέχρι την 31-05-2022. 

41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση των έργων της Π.Ε. Άρτας «Συλλογή 
τεχνικών στοιχείων για την ολοκλήρωση μελετών κατασκευής κυκλικών κόμβων στο οδικό δίκτυο ΠΕ 
Άρτας στις θέσεις: Άγιος Σπυρίδωνας, Κωστακιοί και Γαβριά (παροχή υπηρεσιών)» και «Παροχή 
υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου 
Περάνθης – Λουτρουτόπου, καθώς και για τη βελτίωση λειτουργίας των αρδευτικών αντλιοστασίων 
συνδέσμου ΤΚ Γραμμενίτσας - Βλαχέρνας». 

42. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου δαπάνης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) της Π.Ε. 
Άρτας. 

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

44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και για εργασίες 
επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Άρτας. 

45. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξής του και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 
μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής 
αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας για τα σχολικά έτη 2022-2023 2023-2024 και 2024-2025 (από 12-09-2022 
έως 31-08-2025) με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (έως 31-12-2025), προϋπολογισμού 
7.615.961,82 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και ΦΠΑ. 

46. Έγκριση του Πρακτικού ΙV/15-02-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) 
της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής της Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. 
ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 5000127» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) από 
την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού 323.190,47 € με Φ.Π.Α. και 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

47. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, από 3 
έως 4-3-2022, προκειμένου να παρευρεθεί σε συναντήσεις, στη Γενική Δ/νση Οδικών Υποδομών και 
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στη Δ/νση Αντιπλημμυρικών Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών καθώς 
και στο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Άμεσος καθαρισμός Κομποτέικου ποταμού από φερτά υλικά μετά τις έντονες καταιγίδες προς 
αποφυγή πλημμυρών (παροχή υπηρεσιών)». 

49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Προμήθεια υλικών και επισκευή θυροφραγμάτων σχαρών αντλιοστασίων αποστράγγισης και 
χιτωνίων αντλιών του ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου». 

50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανανέωση του συμβολαίου πλήρους συντήρησης 
του λογισμικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας ACE ERP eCM - Κατασκευή, 
ACE ERP eCM - Μελέτη/Κοστολόγηση, ACE ERP eCM - ΣΑΥ ΦΑΥ και ACE ERP eCM – 
Επιμετρήσεις (πρόγραμμα σύνταξης μελετών), μαζί με συνδρομή συντελεστών αναθεώρησης, για το 
έτος 2022. 

51. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για θέματα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για ηλεκτρολογικές εργασίες (παροχή υπηρεσιών) στην Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 

54. Έγκριση μετάβασης της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, κας Σπανοπούλου - Σάρρα Ηλιάνας, 
στην Βαρκελώνη της Ισπανίας, το διάστημα 25-28/04/2022, προκειμένου να παραβρεθεί  στην Διεθνή 
Έκθεση Seafood Expo Global, για την προβολή & προώθηση των προϊόντων των Ιχθυοκαλλιεργειών 
της Ηπείρου και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων εγγραφής των υπαλλήλων του 
Τμήματος Αλιείας, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, κ. 
Κωνσταντινίδη Ευάγγελου και κ. Περδικάρη Κωνσταντίνου, για τη συμμετοχή τους στην έκθεση 
Seafood Expo Global, που θα πραγματοποιηθεί στην Βαρκελώνη της Ισπανίας. 

56. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022. 

57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Εργασίες επούλωσης οπών στο εθνικό οδικό δίκτυο Ηγουμενίτσας-Σαγιάδας-Μαυροματίου και 
Φιλιάτες Βροσύνα». 

58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Προμήθεια υλικών και επισκευή Η/Κινητήρων 430 ΗΡ, 270ΗΡ και 220ΗΡ αντλιοστασίων  άρδευσης 
ΤΟΕΒ πεδιάδας Παραμυθιάς». 

59. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 22-12-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων της 5ης 
επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 350.000,00 με ΦΠΑ. 

60. Έγκριση παραλαβής και παραδοτέων της συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης της Π.Ε. 
Πρέβεζας με τίτλο «Οριστική μελέτη δικτύου ποδηλατοδρόμων Νομού Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», 
αναδόχου συμπραττόντων γραφείων μελετών «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ» – «DELCO Ε.Π.Ε. Ν. 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ». 

61. Έγκριση χορήγησης επιδόματος μεταφοράς μαθητών του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) 
Πρέβεζας. 

62. Έγκριση παράτασης της αρ. πρωτ. 115221/4330/28.08.2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV007235585) σύμβασης 
της Π.Ε. Πρέβεζας, για την υλοποίηση του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. Πρέβεζας 
για το έτος 2020-2021». 

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

64. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια αδρανών υλικών για την προστασία κοίτης ποταμού στα όρια του Δ.Δ. Κερασώνα». 
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65. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση και ανακατασκευή οδοστρωμάτων πρόσβασης παραγωγικών μονάδων στα όρια του 
Δήμου Ζηρού (παροχή υπηρεσιών)». 

66. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκαταστάσεις στο επαρχιακό δίκτυο Λάκκας Σουλίου», προϋπολογισμού 165.000,00 € με ΦΠΑ 
και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

67. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης και κατανομή αυτής, για την επισκευή και συντήρηση 
κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000000. 

68. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων (πετρελαίου) θέρμανσης για τις ανάγκες των κτιρίων 
στέγασης των υπηρεσιών της Περιφέρειας  Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων και των κτιρίων των Δ/νσεων 
Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων. 

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 του από 25-02-2022 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 
«Ειδικές μεταφορές υλικών από το Ελληνικό Αττικής στα Ιωάννινα (παροχή υπηρεσιών)», 
προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

2. Έγκριση 6ης Τροποποίησης και αύξηση της κατανομής της πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση 
κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000000. 

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι», αναδόχου 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-09-2022. 

4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - 
Τρικάλων», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - 
Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

6. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Κυψέλης – Βουργαρελίου (θέση Τατσιούρα)», 
προϋπολογισμού 65.720,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Άμεση αποκατάσταση - ενίσχυση αναχώματος Βώσας (παροχή υπηρεσιών)». 

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

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Άμεση συλλογή στοιχείων για την σύνταξη μελέτης παράκαμψης Αρίστης  (παροχή υπηρεσιών)». 

10. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, 
και της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως & Πρεβέζης για την υλοποίηση των έργου «Επισκευή 
Κοιμητηριακού Ναού Νέας Σαμψούντας Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ, ορισμός 
εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης. 

11. Έγκριση του από 01-03-2022 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 «Άμεση 
αντιστήριξη πρανών 34ης επαρχιακής οδού» προϋπολογισμού €  60.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 
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12. 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 
«Κατασκευή βάσεων για την τοποθέτηση γέφυρας Μπέλεϋ στον χείμαρρο Μακρύρεμα στην περιοχή 
της ΤΚ Πληκατίου Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 45.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της 
Επιτροπής Διενέργειας. 

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – 
αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην 
διοργάνωση της Γενικής Συνέλευσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελεύθερων 
Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ), η οποία θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 1-3/4/2022 στα Ιωάννινα. 

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση 
της αθλητικής εκδήλωσης «Πανελλαδικό Βαθμολογούμενο Πρωτάθλημα Tennis κατηγορίας 12 
ετών». 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, το μέλος της Επιτροπής κ. Δημητρίου Δημήτριος, τόνισε ότι πρέπει να 
επιταχυνθούν οι διαδικασίες ώστε να ολοκληρωθεί η σύνταξη της μελέτης και να δημοπρατηθεί άμεσα το 
έργο κατασκευής του οδικού άξονα Γέφυρα Πλάκας – Πράμαντα.  

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και 
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της από 18-02-2022 συνεδρίασης. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/291/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 1ο 

Κατάρτιση του σχεδίου της 1ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου οικ. έτους 2022 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6



-9- 
 

163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1893/25-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 
452/25-02-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία, εισηγείται 
την 1η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Οικ. Έτους 2022 όπως 
αναλυτικά αναφέρεται σ’ αυτή, και περιλαμβάνεται στον επισυναπτόμενο φάκελο (με τις επί 
μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των Περ. Ενοτήτων Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και 
Πρέβεζας). Ειδικότερα, στην ανωτέρω εισήγηση της Υπηρεσίας, αναφέρονται επί λέξει τα 
εξής: 

«…      Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

για την 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού  Εσόδων-Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2022, 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ.: 55034/21-7-2021 (ΦΕΚ 3290Β΄) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί: 

«Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2022» για την εγγραφή των 

πραγματικών ταμειακών υπολοίπων σε κωδικούς εξόδων  ύστερα από την επεξεργασία των οικονομικών 

στοιχείων του οικ. έτους 2021, 

2. Το άρθρο 5 παρ. Β «Τμήμα του Προϋπολογισμού που αφορά ίδια έσοδα» της ανωτέρω ΚΥΑ, 

3. To Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204Α) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, 

4. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

5. Τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των Περ. Ενοτήτων Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας 

και Πρέβεζας 

6. Την εγγραφή των κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου, 

σε εφαρμογή της σύστασης επί του αριθ. 10  ευρήματος, της έκθεσης του ελέγχου που διεξήχθη στην 

Περιφέρεια Ηπείρου στις 22 με 28 Ιουνίου 2021 από την Δ.Υ.Ε.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου (Ιωάννινα). 

7. Τα στοιχεία που ελήφθησαν από την Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού σχετικά με την 1η 

Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου 2022 

Εισηγούμεθα  την 1η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Περ. Ηπείρου  Οικ. Έτους 2022,  

Ι .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2022 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

157.412.412,73 10.768.418,65 3.423.868,98 342.319,64 171.262.380,72 

 

ΙΙ. ΩΣ ΠΡΟΣ  ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2022 

ΕΓΓΡΑΦΗ 

 

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

196.560.045,69 15.335.617,80 17.497.494,54 6.457.629,19 222.935.528,84 

 Ύστερα από τις παραπάνω αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η Τελική Διαμόρφωση του 

Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2021 έχει ως εξής: 

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Σ Ο Δ Ω Ν:   171.262.380,72     

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν:   222.935.528,84     

                       ΕΛΛΕΙΜΜΑ:      51.673.148,12           

 

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2021, μεταφερόμενο στην 

χρήση του οικ. έτους  2022.  
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Οι διαφορές που τυχόν θα προκύψουν μετά  την κατάρτιση του σχεδίου του Απολογισμού της Περιφέρειας 

Ηπείρου  θα ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου αμέσως μετά την ψήφιση του 

Απολογισμού οικ. έτους 2021. …». 

7. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε την κατάρτιση του σχεδίου 
της 1ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2022, 
όπως υποβλήθηκε από τη Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Παππάς 
Δημήτριος (Τάκης) και Δημητρίου Δημήτριος, δήλωσαν ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ 
επισημαίνοντας ότι θα τοποθετηθούν αναλυτικά, στη συζήτηση του θέματος στη σχετική 
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

− Καταρτίζει το σχέδιο της 1ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της 
Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2022, ως η αριθμ. πρωτ. 1893/25-02-2022 
εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου (ανωτέρω υπό στ. 6), με τον 
επισυναπτόμενο σ’ αυτή φάκελο, με τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας και  

− Το ανωτέρω σχέδιο υποβάλλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου και εισηγείται την 
ψήφισή του.  

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Δεν μας 
ικανοποιούν τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, παρά την 
συμφωνίας μας, σε ορισμένα επιμέρους ζητήματα αναγκαίας τροποποίησης, θα 
τοποθετηθούμε δε αναλυτικά, στη συζήτηση του θέματος στη σχετική συνεδρίαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου.». 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/292/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 17-01-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή στέγης 
Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μαρμάρων», προϋπολογισμού € 150.000,00 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. 

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 αριθμ. 33/1894/26-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή στέγης Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου 
Μαρμάρων», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ,  με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν 
από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην 
αριθμ. πρωτ. 18275/23-11-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας, βάσει της σχετικής Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της 
Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 3/70/10-04-2019 
απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Ηπείρου και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 186309/18228/22-11-
2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση - 
αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» για την υλοποίηση του 
ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με 
μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 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. 1/4/24-01-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
από 18-01-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-01-2022 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. 184926 για την κατασκευή του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή στέγης Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μαρμάρων», 
προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε 
ο οικονομικός φορέας «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. ΜΠΙΜΠΟΣ - ΕΔΕ», με προσφορά 70.396,17€ χωρίς 
Φ.Π.Α. και ποσοστό μέσης έκπτωσης 41,81%. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2821/28-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
461/28-02-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα το από 25-02-2022 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 «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. ΜΠΙΜΠΟΣ - ΕΔΕ», με προσφορά 
70.396,17€ χωρίς Φ.Π.Α. και ποσοστό μέσης έκπτωσης 41,81%. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 25-02-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-01-2022 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. 184926 για την κατασκευή του έργου της 
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Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή στέγης Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μαρμάρων», προϋπολογισμού 
€ 150.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2017-2019», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής 
και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα 
οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι 
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας 
διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της 
σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. ΜΠΙΜΠΟΣ - ΕΔΕ», με προσφορά 
70.396,17 € χωρίς Φ.Π.Α. και ποσοστό μέσης έκπτωσης 41,81%. 

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. 184926, που διενεργήθηκε στις 17-01-2022, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή στέγης Ιερού Ναού Αγίου 
Νικολάου Μαρμάρων», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση 
πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», 
στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. ΜΠΙΜΠΟΣ - ΕΔΕ», με προσφορά 
70.396,17 € χωρίς Φ.Π.Α. και ποσοστό μέσης έκπτωσης 41,81%, σύμφωνα με το από 18-01-2022 
Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 1/4/24-01-2022 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 25-02-2022 Πρακτικού της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και 
εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων 
στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

− Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. 
ΜΠΙΜΠΟΣ - ΕΔΕ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο 
ποσό των € 70.396,17 χωρίς Φ.Π.Α., και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση 
πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019». 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  Π. ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

2ο  ΠΡΑΚΤΙΚO 

          Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού ανάδοχου  του έργου:  

«Επισκευή στέγης Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μαρμάρων», με συνολικό προϋπολογισμό 

150.000,00 € (με Φ.Π.Α.) και 120.967,74 (χωρίς ΦΠΑ)  

   

   Στα Ιωάννινα, στις 25 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι 

υπογράφοντες: 

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

2. Καραγιώτη Αικατερίνη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στην Δ.Τ.Ε./Π.Η., μέλος 

3. Κερομύτη Αγνή, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στην Δ.Τ.Ε./Π.Η., μέλος  

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

αρ. 33/1894/26-11-2021 (ΑΔΑ:6ΡΝΙ7Λ9-ΙΚΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π. Ηπείρου 

συνήλθαμε σε συνεδρίαση, στο γραφείο 346 της Π. Ηπείρου, προκειμένου να προβούμε στον 

έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την εισήγηση κατακύρωσης της 

σύμβασης, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 192657/18800/16-12-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC009757103 

2021-12-16, ΑΔΑ: 6ΕΤΛ7Λ9-ΨΡ2) προκήρυξη της με αριθμό (ΑΔΑΜ: 21PROC009762239 2021-12-

16) διακήρυξης, η οποία έλαβε τον αριθμό συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 184926.  

 

Έχοντας υπ’ όψη:  

1. Την με αριθ. 1/4/24-1-2022 (Α.Δ.Α.: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π. 

Ηπείρου με την οποία εγκρίνεται το από 18-1-2022 1ο  Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού  και 

αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ 

ΜΠΙΜΠΟΣ - ΕΔΕ», με ποσό προσφοράς 70.396,17  €  (χωρίς Φ.Π.Α)  και ποσοστό μέσης έκπτωσης 

(41,81 %).  

2. Το με αριθ. 21001/2061/14-2-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π .Ηπείρου  με το οποίο 

κλήθηκε την 14-2-2022 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ 

(Διαγωνισμός α/α 184926) ο προσωρινός μειοδότης  να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών τα 

προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά 

ΑΔΑ: 66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6



-15- 
 

έγγραφα νομιμοποίησης.  

3. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, ο προσωρινός ανάδοχος, υπέβαλε ηλεκτρονικά την 20-2-2022 μέσω 

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

Υπηρεσία την 22-2-2022 (αρ. πρωτ. 25684/2465) που παραδόθηκε στην πρόεδρο της Ε.Δ την 24-

2-2022. 

 

     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: «Επισκευή στέγης Ιερού 

Ναού Αγίου Νικολάου Μαρμάρων»  με συνολικό προϋπολογισμό 150.000,00 € (με Φ.Π.Α.) και 

120.967,74 (χωρίς ΦΠΑ), στον προσωρινό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ 

ΜΠΙΜΠΟΣ - ΕΔΕ», με ποσό προσφοράς 70.396,17  €  (χωρίς Φ.Π.Α)  και ποσοστό μέσης 

έκπτωσης (41,81 %).  

 

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

 
 

Ιωάννινα,    25 Φεβρουαρίου  2022 

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η πρόεδρος Τα μέλη 
 
 

Καλλιόπη  Αλεξίου                                                                                                                                                                              

 
 

 Αικατερίνη Καραγιωτη 
 
  

  Αγνή 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. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/293/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση του από 24-02-2022 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 «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στην περιοχή 
Εργατικών Κατοικιών», προϋπολογισμού 122.500,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6



-17- 
 

Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (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. Τις αριθμ. 23/1529/10-09-2020, 25/1722/06-10-2020, 30/1959/19-11-2020, 3/135/28-01-
2021, 8/395/09-03-2021, 12/609/19-04-2021, 17/879/11-06-2021 και 21/1180/30-07-2021 
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, περί κατάρτισης της διακήρυξης, συγκρότησης της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και έγκρισης των Πρακτικών αυτής για την ανάδειξη αναδόχου του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στους 
κυκλικούς κόμβους εργατικών κατοικιών», προϋπολογισμού 139.100,00 € με ΦΠΑ. 

6. Την αριθμ. 31/1787/09-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: 

Α) εγκρίθηκε το Πρακτικό VΙΙI/25-10-2021 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-10-2020 
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 92770 για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων - 
Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών κατοικιών», προϋπολογισμού 139.100,00 € με 
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 
οδικού δικτύου», και  

Β) ματαιώθηκε η διαδικασία σύναψης της σύμβασης για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στους κυκλικούς 
κόμβους εργατικών κατοικιών», προϋπολογισμού 139.100,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με τίτλο 
«Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου», σύμφωνα 
με  την περίπτωση α) της παρ. 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, εφόσον η 
διαδικασία απέβη άγονη, είτε λόγω απόρριψης των προσφορών, είτε λόγω αποκλεισμού 
των προσφερόντων οικονομικών φορέων. 

7. Την αριθμ. 31/1824/09-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) 
εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων–Άρτας στους κυκλικούς 
κόμβους εργατικών κατοικιών», προϋπολογισμού € 122.500,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την 
μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. 
πρωτ. 175785/17324/05-11-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. 
και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για 
την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής 
του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από 
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ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 
17278/05-11-2021 εισήγηση της υπηρεσίας. Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 
221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 
(ΦΕΚ Α’ 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την 
υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1220/03-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 289/07-02-2022 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 «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με ποσό 
προσφοράς  135.483,87 € και ποσοστό  έκπτωσης 20,00%. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 24-02-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 10-02-2022 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 180483/17733/02-
02-2022 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 31/1824/09-
11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στους κυκλικούς κόμβους 
εργατικών κατοικιών», προϋπολογισμού € 122.500,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση 
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», 

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) «ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε.» β) «ΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε.» και γ) «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 
Ε.Δ.Ε.» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος 
συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και 
στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της 
αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας 
της διαπραγμάτευσης.  

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

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και 
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με 
τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα 
εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ε.Δ.Ε.» με ποσό προσφοράς 87.923,38 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 
11,00%. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στους 
κυκλικούς κόμβους εργατικών κατοικιών», προϋπολογισμού € 122.500,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
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Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ε.Δ.Ε.» με ποσό προσφοράς 
87.923,38 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 11,00% και 

− Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα 
«ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ε.Δ.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 87.923,38 € χωρίς Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη 
δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 
και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου». 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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 
 

 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 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση υλοποίησης 
του υποέργου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων- Άρτας στην  περιοχή 
Εργατικών Κατοικιών », της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με  Κ.Α  2018ΕΠ53000001 
προϋπολογισμού 122.500,00 € με Φ.Π.Α.  
 
Στα Ιωάννινα, την 10-02-2022 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 09:30 π.μ. (μισή ώρα πριν την 
ώρα αποσφράγισης) οι υπογράφοντες: 

1. Μπλιθικιώτη Μαρινέλα , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως  πρόεδρος,  
2. Αλεξίου Καλλιόπη , Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως τακτικό μέλος, 
3. Μπάσιου Άννα , Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως τακτικό μέλος, 
 
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας 
και   έχοντας υπ’ όψη:  
- Την υπ. Αριθμ. 31/1824/09-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΒΑ7Λ9-3ΞΗ) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία : α) εγκρίθηκε η 
προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση υλοποίησης του 
υποέργου «Ηλεκτροφωτισμός  της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας στην  περιοχή 
Εργατικών Κατοικιών »,προϋπολογισμού 122.500,00 € (με Φ.Π.Α.),σύμφωνα με 
την  αρ. Πρωτ. 175785/17324/05-11-2021  απόφαση έγκρισης των συμβατικών 
τευχών του έργου  της επικεφαλίδας , απόφαση της Υπηρεσίας μας, και β) έγινε η 
συγκρότηση της Επ. Διαγωνισμού. 
- Την υπ. Αριθμ. 180483/17733 /02-02-2022 Πρόσκληση σε διαδικασία 
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 με την οποία 
προσκλήθηκαν τρείς (3) οικονομικοί φορείς, συγκεντρωθήκαμε, στο γραφείο 346 της 
Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό, σύμφωνα 
με τα ανωτέρω. 
Μετά το πέρας που τάχθηκε από την πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης ως 
χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών χωρίς να εμφανισθεί ενδιαφερόμενος, και αφού 
διαπιστώθηκε ότι είχαν κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας τρείς (3) 
προσφορές, η Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.  

Εν συνεχεία όλοι οι φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή και 
καταχωρήθηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
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Α/Α Αρ. πρωτ/ημερομηνία Επωνυμία προσφέροντα 

1 19586 /1947 / 10 - 02- 2022 ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   Ε.Δ.Ε 

2 19590 /1948 / 10 - 02 - 2022 ΤΕΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Ε.Δ.Ε 

3 19592 /1950 / 10 - 02- 2022 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  ΑΧΙΛΛΕΑΣ   Ε.Δ.Ε 

 

Σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 180483/17733 /02-02-2022 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 της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της 
οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της αριθμητικής και ολόγραφης 
αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, ο λογιστικός έλεγχος με τις αναγκαίες 
διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και 
στρογγυλοποιήσεων. Ακολούθως  οι προσφορές καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη 
σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2 ). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα- 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση 
% 

1ος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  ΑΧΙΛΛΕΑΣ   Ε.Δ.Ε 88.911,29 € 10,00% 

2ος ΤΕΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Ε.Δ.Ε 90.887,10 € 8,00% 

3ος ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   Ε.Δ.Ε 92.862,91 € 6,00% 

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

-  της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της 
μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης) ΤΕΥΔ, των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή 
συμπλήρωση τους. 

Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια 
εφαρμογής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ’ εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του 
Ν4412/2016, μετά την υπ’αρ. Αρ. Πρωτ:  19586 /1947 , Σχετ: 19590 /1948, 19592 /1950 
(10.02.2022) πρόσκληση της Ε.Δ. για υποβολή νέας βελτιωμένης προσφοράς, ο 
πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας (αυτός με την μικρότερη προσφορά - μεγαλύτερη 
προσφερόμενη έκπτωση) βελτίωσε την προσφερόμενη έκπτωση του από το 10% σε 
11% υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την υπ’αρ. 
(22052/2148/15.02.2022) αίτησή του, ενώ οι υπόλοιποι δύο φορείς δεν υπέβαλαν 
βελτιωμένη προσφορά και εμμένουν στην αρχική προσφορά που είχαν υποβάλλει κατά 
την ημέρα του διαγωνισμού. 
Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον 
κατωτέρω Πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν 
παραδεκτές  κατά σειρά μειοδοσίας.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Σειρά 

κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα- 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση 
% 

1ος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  ΑΧΙΛΛΕΑΣ   Ε.Δ.Ε 87.923,38 € 11,00% 

2ος ΤΕΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Ε.Δ.Ε 90.887,10 € 8,00% 

3ος ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   Ε.Δ.Ε 92.862,91 € 6,00% 

 
Η Υπηρεσία καλεί με το αριθ. Πρωτ. 22052 /2148 /16 -02-2022 έγγραφό της, τον 
προσωρινό μειοδότη «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  ΑΧΙΛΛΕΑ   Ε.Δ.Ε  » να υποβάλλει εντός δέκα 
(10) ημερών από τη λήψη της παρούσας, σε εφαρμογή  του Ν.4412/2016,  
επικαιροποιημένα και σε ισχύ τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία, όπως 
δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ και απαιτούνται, σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής. 
Στις 24 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12:00, η ανωτέρω επιτροπή 
συνήλθε σε συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των 
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη « ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ε.Δ.Ε. »  σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 26160/2531/22-02-2022  έγγραφό 
του. 
Η Επιτροπή βρισκόμενη σε απαρτία, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, διαπίστωσε ότι:  

• Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα 
• Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους 

της πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 
32, παρ.2γ του Ν.4412/2016 και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης υλοποίησης του υποέργου «Ηλεκτροφωτισμός  της Ε.Ο.  Ιωαννίνων-
Άρτας στην περιοχή Εργατικών  Κατοικιών », προϋπολογισμού 122.500,00 € με 
Φ.Π.Α., στον οικονομικό φορέα  «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  ΑΧΙΛΛΕΑ   Ε.Δ.Ε »,ο οποίος 
προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση, με ποσό προσφοράς 87.923,38  € χωρίς Φ.Π.Α. 
και με ποσοστό έκπτωσης 11,00%.  
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού ως κατωτέρω.  

Ιωάννινα  24-02-2021 
 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 
Η   πρόεδρος Τα μέλη 

 
  

Μπλιθικιώτη  Μαρινέλα         

 
      

Αλεξίου Καλλιόπη     
 
  

Μπάσιου  Άννα   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/294/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση - 
ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας από Πηγές έως Όρια Ηπείρου (Β’ Φάση)», 
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).  

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. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2655/24-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 432/24-02-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

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

Ζ. Την με αριθμ. πρωτ. : 23997/1526/18-02-2022 (Α/Α : 655) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία  εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους 200.000,00 € για 

την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων ΚΑΕ  της Περιφέρειας 

Ηπείρου οικονομικού έτους 2022  (Ε.Φ. 071 Κ.Α.Ε.9771, τομέας : Συγκοινωνιακά, από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ.) 

για την πληρωμή του έργου : « Βελτίωση – ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας από Πηγές έως Όρια 

Ηπείρου (Β’ Φάση)», προϋπολογισμού 200.000,00 €.  

Η. Τη με αριθμ. 27458/2644/24-02-2022 Έγκριση Συμβατικών Τευχών των εργασιών του ανωτέρω έργου. 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  

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

δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου : « Βελτίωση – 

ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας από Πηγές έως Όρια Ηπείρου (Β’ Φάση)», με  προϋπολογισμό έργου 

200.000,00 € (με το Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η. 

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

αποτελούμενη  από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

α) Μαρία Τσέτσου Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, ως πρόεδρος 

β) Λαμπρινή Βάββα Αρχιτέκτονα Μηχανικό  στην Υπηρεσία μας,  ως μέλος 

γ) Βλάσιο Παπαδημητρίου Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας ως μέλος 

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής: 

α) Ασπασία Γόγολου Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

β) Νικόλαο Κολιό Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

γ) Αμαλία Δόνου Αρχιτέκτονα  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.  

 …». 

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 έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση 
Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας από Πηγές έως Όρια Ηπείρου (Β’ Φάση)», προϋπολογισμού € 
200.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 
2655/24-02-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του 
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έργου, με την αριθμ. 27458/2644/24-02-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 02.01.071.9771.01.075.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, σύμφωνα με την με α/α 655 και αρ. πρωτ. 
23997/1526/18-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΤ927Λ9-Ν4Ε) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 653 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου και  

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

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 
έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας από Πηγές έως 
Όρια Ηπείρου (Β’ Φάση)», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από 
υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και ορίζει τα μέλη της 
ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Μαρία Τσέτσου Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος 

2. Λαμπρινή Βάββα Αρχιτέκτονας Μηχανικός 

3. Βλάσιος Παπαδημητρίου Πολιτικός Μηχανικός 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ασπασία Γόγολου Πολιτικός Μηχανικός 

2. Νικόλαος Κολιός Πολιτικός Μηχανικός 

3. Αμαλία Δόνου Αρχιτέκτονας Μηχανικός 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/295/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. 
Πρέβεζα - διακλάδωση Πάργας», προϋπολογισμού € 529.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση 
της Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6



-27- 
 

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

6. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2656/24-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 436/24-02-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

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

Ζ. Την με αριθμ. πρωτ. : 23999/1527/18-02-2022 (Α/Α : 656) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους 529.000,00 € για την 

πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων ΚΑΕ  της Περιφέρειας 

Ηπείρου οικονομικού έτους 2022  (Ε.Φ. 071 Κ.Α.Ε.9771, τομέας : Συγκοινωνιακά, από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ.) 

για την πληρωμή του έργου : « Βελτίωση Ε.Ο. Πρέβεζα – διακλάδωση Πάργας », προϋπολογισμού 529.000,00 

€.  

Η. Τη με αριθμ. 27451/2643/24-02-2022 Έγκριση Συμβατικών Τευχών των εργασιών του ανωτέρω έργου. 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  

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

δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου : « Βελτίωση Ε.Ο. Πρέβεζα 

– διακλάδωση Πάργας », προϋπολογισμού 529.000,00 €. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της 

Δ.Τ.Ε./Π.Η. 

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

αποτελούμενη  από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

α) Ασπασία Γόγολου Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, ως πρόεδρος 

β) Έλλη Μπαρέκα Πολιτικό Μηχανικό  στην Υπηρεσία μας,  ως μέλος 

γ) Νικόλαο Κολιό Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας ως μέλος 

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής: 

α) Κατερίνα Καραγιώτη Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

β) Δημήτριο Τσιούμπο Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

γ) Βαρβάρα Ζιάκκα Αρχιτέκτονα  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.  

 …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Πρέβεζα - 
διακλάδωση Πάργας», προϋπολογισμού € 529.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 2656/24-02-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 27451/2643/24-02-2022 
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απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 
02.01.071.9771.01.076.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων 
οικ. έτους 2022, σύμφωνα με την με α/α 656 και αρ. πρωτ. 23999/1527/18-02-2022 (ΑΔΑ: 
ΩΖΜΦ7Λ9-ΔΣΣ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 654 στο 
βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου και  

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

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 
έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Πρέβεζα - διακλάδωση Πάργας», προϋπολογισμού € 
529.000,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ασπασία Γόγολου Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος 

2. Έλλη Μπαρέκα Πολιτικός Μηχανικός 

3. Νικόλαος Κολιός Πολιτικός Μηχανικός 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Κατερίνα Καραγιώτη Πολιτικός Μηχανικός 

2. Δημήτριος Τσιούμπος Πολιτικός Μηχανικός 

3. Βαρβάρα Ζιάκκα Αρχιτέκτονας Μηχανικός 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

 
  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/296/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Τοποθέτηση πλέγματος για την προστασία της Ε.Ο. Καλπακίου - 
Κλειδωνιάς (θέση Βίγλα)», προϋπολογισμού 139.500,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της 
Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 2657/24-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 444/25-02-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

 «… Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία 

με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Σαν αποτέλεσμα των τελευταίων έντονων βροχοπτώσεων, αλλά και των χαμηλών θερμοκρασιών, ήταν να 

κατακερματιστεί το αρχικά βραχώδες - συμπαγές πρανές ανάντη της  Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης στη θέση 

‘Βίγλα’ με αποτέλεσμα μικρά κομμάτια βράχων σχεδόν καθημερινά να καταλήγουν στο κατάστρωμα της 

οδού, ευνοώντας τις συνθήκες πρόκλησης ατυχήματος. Απαιτείται άμεσα η τοποθέτηση πλέγματος για την 

ασφαλή διέλευση στην οδό.  

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

συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ. : 27880/2667/24-02-2022 απόφαση της 

Δ.Τ.Ε./Π.Η., προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια από πτώσεις βράχων στην Ε.Ο.  

εισηγούμαστε  

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

32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  του υποέργου: «Τοποθέτηση πλέγματος για την 

προστασία της Ε.Ο. Καλπακίου - Κλειδωνιάς (θέση Βίγλα)» του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση 

εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού 139.500,00 €.  

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

αποτελούμενη  από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

α) Καλλιόπη Αλεξίου Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

β) Μαριλένα Μπλιθικιώτη Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

γ) Λάμπρο Κιτσαρά Πολιτικό  Μηχανικό στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.  

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής: 

α) Ασπασία Γόγολου Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

β) Νικόλαο Κολιό Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

γ) Έλλη Μπαρέκα Πολιτικό  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.  

…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου «Τοποθέτηση 
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πλέγματος για την προστασία της Ε.Ο. Καλπακίου - Κλειδωνιάς (θέση Βίγλα)», 
προϋπολογισμού € 139.500,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 27880/2667/24-02-
2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη 
διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο « Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως 
άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από 
γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για 
τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 2657/24-02-2022 (ανωτέρω υπό 
στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και 

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της 
διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του 
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Τοποθέτηση πλέγματος για την προστασία της Ε.Ο. Καλπακίου - Κλειδωνιάς 
(θέση Βίγλα)», προϋπολογισμού € 139.500,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους 
των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω 
Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Καλλιόπη Αλεξίου Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος 

β) Μαριλένα Μπλιθικιώτη Πολιτικός Μηχανικός 

γ) Λάμπρος Κιτσαράς Πολιτικός Μηχανικός 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Ασπασία Γόγολου Πολιτικός Μηχανικός 

β) Νικόλαος Κολιός Πολιτικός Μηχανικός 

γ) Έλλη Μπαρέκα Πολιτικός Μηχανικός 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/297/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ρόκκας, 
Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης», αναδόχου «ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», μέχρι την 30-
06-2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2305/22-02-2022 έγγραφο συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 406/22-02-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… 6. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε την από 28-12-2016 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της 

εταιρείας «ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», με ποσοστό εκπτώσεως 58% και για ποσό 2.967.317,08 € (χωρίς Φ.Π.Α). 7. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης, ήτοι η 27-12-2018. Με την αριθ. 9/461/01 – 3 – 2019 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, 

μέχρι την 30 – 06 – 2019. Με την αριθ. 24/1859/9-7-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 31 – 12 – 2019. 

Με την αριθ. 69/346/28-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 3η 

παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 30 – 06 – 2020. Με την αριθ. 17/1052/08-

07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 4η παράταση προθεσμίας 

περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 31 – 12 – 2020. Με την αριθ. 2/119/20-01-2021 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 5η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών 

του έργου, μέχρι την 30 – 06 – 2021. Με την αριθ. 23/1272/11-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 6η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 31-

12– 2021. 8. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: Με την αριθ. πρωτ. 109327/10125/03-09-2018 απόφαση 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου έχει εγκριθεί ο 1ος Α.Π.Ε (τακτοποιητικός σε ισοζύγιο) 

του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 2.967.317,08€  € χωρίς Φ.Π.Α. 9. ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Μέχρι σήμερα, 

σύμφωνα με την 25η πιστοποίηση έχει πληρωθεί το ποσό των 1.612.491,88 € χωρίς το ΦΠΑ. 10. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί  περίπου το 72% των φρεατίων, το 78% 

του βαρυτικού αγωγού και το 98% του καταθλιπτικού αγωγού προς ΕΕΛ. 

Β. ΕΙΔΙΚΑ 

 1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος 

 Ο ανάδοχος στην από 07/12/2021 αίτησή του για χορήγηση 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των 

εργασιών του έργου, επικαλείται τους  εξής λόγους: 

1) Λόγω της αναγκαιότητας τροποποίησης  στην μελέτη του έργου . Οι αλλαγές που εγκρίθηκαν είναι η αλλαγή 

της θέσης του αντλιοστασίου ΑΣ1 και η τοποθέτηση επιπλέον τριών αντλιοστασίων .  

2) Για την σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ο οποίος θα ενσωματώσει τις αλλαγές που επήλθαν 

από την τροποποίηση της μελέτης .  

3) Λόγω των μέτρων που ελήφθησαν για τον COVID-19, υπήρξε ουσιαστικά καθυστέρηση στην υλοποίηση 

των εργασιών. Με την σταδιακή άρση των μέτρων έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες και υπολείπονται ζητήματα 

διέλευσης των αγωγών στους παράδρομους της Ε.Ο. Άρτας-Ιωαννίνων τα οποία αντιμετωπίζονται με την 

υποβληθείσα πρόταση του αναδόχου περί τροποποίησης της μελέτης.  

4) Εκκρεμεί η ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπει η νομοθεσία του ΕΣΠΕΛ, με σκοπό την 

ανακατάταξη του υποέργου από κατηγορία ii σε i, έπειτα από την υπ’ αριθ. ΤΑ0631-5000130.02-02.Α-02.Β-

10-18 Τεχνική Αναφορά του Εξειδικευμένου Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου (Ε.Σ.Π.ΕΛ.).  

Κατόπιν των ανωτέρω ο Ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου μέχρι 30-06-2022. 

2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας 

 Οι απόψεις της υπηρεσίας μας πέραν των αναφερομένων  είναι οι εξής: 
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• Για το ζήτημα διέλευσης του καταθλιπτικού αγωγού από ιδιοκτησία στη γέφυρα Καλογήρου η υπηρεσία μας 

έχει ακολουθήσει την νομική οδό με τη κατάθεση αγωγής και ασφαλιστικών μέτρων και βρισκόμαστε στην 

αναμονή έκδοσης της οριστικής απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο. 

• Εκκρεμεί η ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπει η νομοθεσία του ΕΣΠΕΛ, με σκοπό την ανακατάταξη 

του υποέργου από κατηγορία ii σε i, έπειτα από την υπ’ αριθ. ΤΑ0631-5000130.02-02.Α-02.Β-10-18 Τεχνική 

Αναφορά του  Εξειδικευμένου Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου (Ε.Σ.Π.ΕΛ.). 

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 την 30-06-

2022, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του θέματος. 

 Έχει διατυπωθεί η υπ’ αριθμ. 312/16-02-2022 Θετική Γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 

Περιφέρειας Ηπείρου για τη χορήγηση παράτασης με νέα προθεσμία περάτωσης του συνόλου των εργασιών 

του έργου έως την 30.06.2022. 

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

μέχρι 30-06-2022. ...». 

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 οικισμών Ρόκκας, Χαλκιάδων 
και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης», αναδόχου «ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», μέχρι την 30-06-2022, με 
δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 312/16-02-2022 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. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/298/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της γέφυρας στο 
σημείο αυτό λόγω καιρικών συνθηκών», αναδόχου «Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 31-10-
2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

5. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1325/23-02-2022 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 443/25-02-
2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…. 3. Η συμβατική δαπάνη του έργου είναι 191.948,92€ χωρίς Φ.Π.Α. βάσει της προσφοράς, το δε συμφωνητικό 

υπογράφηκε την 27-8-2019. 4. Η προθεσμία περαίωσης του έργου έληγε την 27-8-2020. 5. Με την αριθ. 

22/1394/28-8-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση 

προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 27-2-2021. Με την αριθ. 4/190/10-2-2021 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου 

μέχρι την 27-8-2021. Με την αριθ. 23/1273/11-8-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 27-2-2022. 

Οι λόγοι για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου είναι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν 

στην περιοχή κατά τους χειμερινούς μήνες. Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, η στάθμη των υδάτων του 

ποταμού είναι ανεβασμένη και δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών στην κοίτη του ποταμού (κατασκευή 

μεσόβαθρου).  

Ο ανάδοχος, με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, ζητά τη χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών 

μέχρι την 31-10-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης.  

Επομένως, εισηγούμαστε τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, η οποία λήγει στις 

27-2-2022 μέχρι τις  31-10-2022, με δικαίωμα αναθεωρήσεως....». 

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 «Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της γέφυρας στο σημείο αυτό λόγω 
καιρικών συνθηκών», αναδόχου «Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 31-10-2022, με δικαίωμα 
αναθεώρησης. 

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Έχουμε διατυπώσει τις 
ενστάσεις μας για την επαναλαμβανόμενη και χωρίς επαρκή αιτιολόγηση «έγκριση αιτημάτων χορήγησης 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών», για έργα που εκτελεί η Περιφέρειά μας. Είναι βέβαιο ότι 
γίνεται κατάχρηση του μέτρου και στις περισσότερες των περιπτώσεων, από τους ίδιους αναδόχους. Η 
θετική εισήγηση έχει καταστεί βλαπτική συνήθεια και για την Υπηρεσία που πρέπει να επανεξετάσει. Η 
ακολουθητέα πρακτική των αναδόχων, της Υπηρεσίας αλλά και της Επιτροπής οδηγεί σε ακριβότερα έργα 
που κατασκευάζονται εκτός χρονοδιαγράμματος και πάντοτε εκτός εποχής.». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/299/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Τρικάλων», αναδόχου ΝΤΑΦΛΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, 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 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί 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: 66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6



-38- 
 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (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. 2425/23-02-2022 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 451/25-02-
2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«….γ) Η σύμβαση του έργου υπεγράφη την 10-11-2021 για συνολικό ποσό 37.096,78€ (χωρίς ΦΠΑ), από το 

οποίο 27.335,85€ για εργασίες, 4.838,45€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 2,03€ για εκτιμώμενη δαπάνη 

αναθεώρησης και 8.903,23€ για Φ.Π.Α. 3. Προθεσμίες: α) Προθεσμία περαιώσεως που τάσσει η αρχική 

σύμβαση: 10-03-2022. 

4. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας: α) Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.054.01 

του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 679 

και αρ. πρωτ. 19701/1792/12-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΕΜΠ7Λ9-5Φ4) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία 

καταχωρήθηκε με α/α 703 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας 

Ηπείρου. 5. Τεχνικό αντικείμενο που εκτελέστηκε μέχρι σήμερα (ως ποσοστό του τελευταίου εγκεκριμένου 

ΑΠΕ ή του συμφωνητικού): α) ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 0 %  

Β. ΕΙΔΙΚΑ 

1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται ο ανάδοχος στην αριθμ. 24944/2425/18-02-2022 αίτησή του για την 

χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως εργασιών, είναι οι εξής: 

Λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 

σύμβασης έως σήμερα, δεν κατέστη δυνατή η εκτέλεση των εργασιών. 

2. Απόψεις της διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας 

περαιώσεως εργασιών: 

Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος είναι βάσιμοι ως προς την καθυστέρηση που προέκυψε και τους 

αποδέχεται η Υπηρεσία.  

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

επικαλείται στην  με αριθμ. 192886/18822/01-12-2021 αίτησή του ο ανάδοχος,  

ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την έγκριση 1ης  παράτασης προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών, μέχρι την 30-10-2022  

«με / χωρίς αναθεώρηση».....». 

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 «Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Τρικάλων», αναδόχου ΝΤΑΦΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 
ΙΩΑΝΝΗ, 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. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/300/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για τη συντήρηση 
φωτεινών σηματοδοτών στο ΕΟΔ αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 2385/18-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 398/18-02-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: 

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

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

➢ Την αρ. πρωτ. 17786/1207/08-02-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου  με ποσό 24.800,00 € για 

την Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών στο ΕΟΔ αρμοδιότητας Περιφέρειας 

Ηπείρου έτους 2022. 

➢ Ότι για τη συντήρηση των φωτεινών σηματοδοτών στο ΕΟΔ αρμοδιότητας Ηπείρου απαιτούνται τα 

παρακάτω υλικά και εργασίες (ΠΙΝΑΚΑΣ) 

Εισηγούμαστε 

Την έγκριση της δαπάνης ποσού 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) της ΣΑΕΠ530 με ΚΑ2018ΕΠ53000003 για το 

υποέργο: «Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών στο ΕΟΔ αρμοδιότητας Περιφέρειας 

Ηπείρου έτους 2022» ...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη 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 ΚΑ 2018ΕΠ53000003 
και τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού και μέσων 
της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», για την 
συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών στο ΕΟΔ αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2022, 
για την οποία απαιτούνται τα παρακάτω υλικά και εργασίες, ως εξής:  

Α/Α Είδος  Υλικού 
Αριθμ. 

Τιμολ. 
Μονάδα Ποσότητες 

Τιμή 

μονάδας 
Δαπάνη 

 ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ      

1 

Προμήθεια ή/και αντικατάσταση μονάδας εξόδου 

για τέσσερις (4) ομάδες σηματοδοτών, σε 

αντικατάσταση  ή για την επέκταση της 

χωρητικότητας ενός ρυθμιστή κυκλοφορίας SCAE 

τύπου STC 4012 ή PEGASO.  Προμήθεια & 

τοπ/ση μονάδος εξόδου για τέσσερις (4) ομάδες 

σηματοδοτών, για την επέκταση της χωρητικότητας 

του ρυθμιστή. 

1 τεμ. 1,00 782,00 782,00  

2 

Προμήθεια ανταλλακτικών και λειτουργία  δομικής 

μονάδας (πλακέτας) βαλμένης σε ρυθμιστή 

κυκλοφορίας. 

2 τεμ. 5,00 250,00  1.250,00  

3 

Για την προμήθεια και την αντικατάσταση ενός 

αντικραδασμικού λαμπτήρα πυράκτωσης, 

ανεξαρτήτως της ονομαστικής του ισχύος, 70w η 

3 τεμ. 1.474,00 7,00 10.318,00  
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40 w σε πεδίο χαμηλού είτε αναρτημένου φωτεινού 

σηματοδότη, με διάμετρο 200 ή 300 χιλ.,  

συμπεριλαμβανόμενου του ξηρού καθαρισμού του 

κατόπτρου και του φωτεινού δίσκου του οπτικού 

συστήματος του σηματοδότη. 

4 

Χαμηλός σηματοδότης πεζών δυο (2) πεδίων, διαμ. 

200 χτ. και φωτ. ενδείξεων (κι-κι)(κο-πρ) με 

λαμπτήρες πυράκτωσης 

4 τεμ. 6,00  210,00 1.260,00  

5 

Χαμηλός σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων, 

διαμ. 200 mm και φωτ. ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-

κι-κι) με λαμπτήρες πυράκτωσης 

5 τεμ. 6,00 260,00  1.560,00  

6 
Χαμηλός σηματοδότης πεζών δυο (2) πεδίων, διαμ. 

200 χτ. και φωτ. ενδείξεων (κι-κι)(κο-πρ)  Led 
6 τεμ. 1,00 390,00  390,00  

7 
Προμήθεια  και τοποθέτηση απλού  ιστού 

σηματοδότησης , γαλβανισμένου 
7 τεμ. 2,00 310,00  620,00  

8 

Προμήθεια και αντικατάσταση ζεύγους 

στηριγμάτων είτε  φωτεινού δίσκου είτε κάτοπτρου 

φωτεινού  σηματοδότη,  σε χαμηλή θέση  

σηματοδότη 

8 τεμ. 10,00 55,00  550,00  

9 

Προμήθεια και τοποθέτηση είτε αντικατάσταση 

ενός μεμονωμένου πεδίου φωτεινού σηματοδότη 

LED φ300 τχ  η Φ200 τχ 

9 τεμ. 2,00 210,00  420,00  

10 

Προμήθεια και αντικατάσταση ζεύγους 

στηριγμάτων σηματοδότη, για τα στηρίγματα 

σηματοδότη  αναρτημένου σηματοδότη 

10 τεμ. 6,00 100,00 600,00 

11 

Εργασία για την εφάπαξ μετάβαση κατόπιν εντολής 

της Υπηρεσίας,   επί τόπου μιας εγκατάστασης 

φωτεινής σηματοδότησης σε διασταύρωση , με 

σκοπό την εκτέλεση εργασιών περιορισμένης 

έκτασης για την αποκατάσταση φθοράς / βλάβης 

της εγκατάστασης, που  αναγγέλθηκε. Εργασία για 

την Εξεύρεση και αποκ/ση βλάβης υπογείου 

καλωδίου ισχύος ή ανίχνευσης. (βραχυκυκλώματος 

ή διακοπής της συνέχειας αγωγών) 

11 τεμ 15,00 150,00 2.250,00 

                           ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ   20.000,00    

      ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ   20.000,00    

 ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ  ΦΠΑ (24%)    4.800,00    

        ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ME  ΤΟ ΦΠΑ   24.800,00    

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/301/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Διαμόρφωση χώρου για τοποθέτηση υλικών από το κλειστό της ξιφασκίας (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. 1148/18-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 409/22-02-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη….. 

Την υπ’ αριθ. 10977/805/27-01-2022 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: 

«Διαμόρφωση χώρου για τοποθέτηση υλικών από το κλειστό της ξιφασκίας>>(παροχή υπηρεσιών). 

Την από 18-02-2022 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 και τη διαμόρφωση του  χώρου στην Γεωργικής Σχολής Κατσικά ώστε να τοποθετηθούν τα υλικά 

του γηπέδου ξιφασκίας τα οποία θα έλθουν από Αθήνα. Θα πρέπει άμεσα να γίνουν εργασίες  ώστε να 

μπορέσουμε να μεταφέρουμε  το δυνατόν συντομότερο τα υλικά.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου : «Διαμόρφωση χώρου για τοποθέτηση υλικών από το 

κλειστό της ξιφασκίας>> (παροχή υπηρεσιών)  ,σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 

2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) .…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διαμόρφωση χώρου για τοποθέτηση υλικών από το 
κλειστό της ξιφασκίας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 18-02-2022 τεχνικής έκθεσης όπως 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες με χωματουργικά μηχανήματα, για τον καθαρισμό 
και τη διαμόρφωση του χώρου στην Γεωργική Σχολή Κατσικά , οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα, 
ώστε να τοποθετηθούν τα υλικά του γηπέδου ξιφασκίας τα οποία θα μεταφερθούν από την Αθήνα. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/302/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την συντήρηση γέφυρας μπέλεϋ στην επαρχιακή 
οδό προς Καρυές». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (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. 2577/24-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 434/24-02-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη :  

1. Το με αρίθμ. πρωτ. : 275/17-01-2022 έγγραφο του Δήμου Ζαγορίου, με το οποίο μας ενημερώνουν ότι η 

μεταλλική γέφυρα της επαρχιακής οδού Μηλιωτάδων – Καρυών παρουσιάζει φθορές και χρήζει άμεσης 

παρέμβασης.    

2. Μετά από αυτοψία υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε η ανάγκη συντήρησης της παραπάνω 

γέφυρας, που κατά τη διάρκεια των ακραίων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στην περιοχή, 

παρουσίασε φθορές, ώστε να συνεχίσει με ασφάλεια να εξυπηρετήσει τους κατοίκους της περιοχής. 

3. Την  με  αριθμ. : 26466/1792/23-02-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : « Συντήρηση – 

αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου » της ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με υποέργο : « Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την συντήρηση 

γέφυρας μπέλευ στην επαρχιακή οδό προς Καρυές » 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την συντήρηση 

γέφυρας μπέλευ στην επαρχιακή οδό προς Καρυές»  του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, 

επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.). .…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την 
συντήρηση γέφυρας μπέλεϋ στην επαρχιακή οδό προς Καρυές», βάσει της σχετικής τεχνικής έκθεσης 
όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την συντήρηση της 
γέφυρας μπέλεϋ επαρχιακής οδού Μηλιωτάδων – Καρυών, η οποία, κατά τη διάρκεια των ακραίων 
καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στην περιοχή, παρουσίασε φθορές, χρήζει άμεσης παρέμβασης, 
ώστε να συνεχίσει με ασφάλεια να εξυπηρετεί τους κατοίκους της περιοχής. 
.…………………………………………………………………………………………………………..……… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/303/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας επί της επαρχιακής οδού μετά τις έντονες καταιγίδες 
στα όρια του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (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. 2665/25-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 448/25-02-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη :  

1.    Σαν συνέπεια των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν και στην περιοχή του δήμου Κεντρικών 

Τζουμέρκων, η οποία και κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, ήταν 

παρακείμενος χείμαρρος στην επαρχιακή οδό να υπερχειλίσει παρασύροντας το ποδαρικό του πρανούς της 

οδού, η οποία κινδυνεύει άμεσα με ανατροπή. Απαιτείται άμεσα η προστασία – αντιστήριξη της οδού με την 

τοποθέτηση ογκόλιθων (λιθορριπή) στη βάση και την κατασκευή επιχώματος έως και τη στάθμη του 

καταστρώματος και η εκτροπή κατά το δυνατόν της κοίτης του χειμάρρου ανάντη, σε απόσταση ασφαλείας 

από την επαρχιακή οδό.    

2.  Την  με  αριθμ. : 27796/1896/24-02-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση 

εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου »  της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001 με υποέργο : « Άμεση αποκατάσταση βατότητας επί της επαρχιακής οδού μετά τις έντονες 

καταιγίδες στα όρια του δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (παροχή υπηρεσιών) »  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Άμεση αποκατάσταση βατότητας επί της επαρχιακής 

οδού μετά τις έντονες καταιγίδες στα όρια του δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (παροχή υπηρεσιών) » του έργου 

: « Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου »  της 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.). . .…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας επί της 
επαρχιακής οδού μετά τις έντονες καταιγίδες στα όρια του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (παροχή 
υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι απαιτείται άμεσα 
η προστασία – αντιστήριξη της επαρχιακής οδού με την τοποθέτηση ογκόλιθων (λιθορριπή) στη βάση και 
την κατασκευή επιχώματος έως και τη στάθμη του καταστρώματος και η εκτροπή κατά το δυνατόν της 
κοίτης του χειμάρρου ανάντη, σε απόσταση ασφαλείας από την επαρχιακή οδό, δεδομένου ότι, λόγω των 
δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν και στην περιοχή του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η 
οποία και κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, παρακείμενος χείμαρρος 
στην επαρχιακή οδό υπερχείλισε παρασύροντας το ποδαρικό του πρανούς της οδού, η οποία κινδυνεύει 
άμεσα με ανατροπή.  
.…………………………………………………………………………………………………………..……… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/305/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 15ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 20-12-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση ζημιών της 33ης επαρχιακής οδού προς Μαυρόπουλο», 
προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 32/1848/18-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:  

Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών της 33ης 
επαρχιακής οδού προς Μαυρόπουλο», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, με τους 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 15817/12-11-2021 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 
153194/15371/03-11-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου. Επίσης 
εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων.  

Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και 
ορίστηκαν τα μέλη αυτής.  

7. Την αριθμ. 36/2121/29-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 22-12-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-12-2021 
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 184999 για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών της 33ης επαρχιακής 
οδού προς Μαυρόπουλο», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου», σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ» με ποσοστό έκπτωσης 48,09% και συνολικό 
ποσό € 31.145,00 προ Φ.Π.Α.   

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2025/22-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
404/22-02-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα το από 17-02-2022 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου 
του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, 
εισηγείται την ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ» με ποσοστό έκπτωσης 48,09% και συνολικό ποσό € 31.145,00 
προ Φ.Π.Α.   
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9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 17-02-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-12-2021 
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 184999 για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών της 33ης επαρχιακής οδού 
προς Μαυρόπουλο», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση 
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού 
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους 
όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα 
την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ» με ποσοστό έκπτωσης 48,09% και συνολικό ποσό € 31.145,00 προ 
Φ.Π.Α.   

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

− Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 184999, που διενεργήθηκε στις 20-12-2021, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών της 33ης 
επαρχιακής οδού προς Μαυρόπουλο», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,  

στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», με 
ποσοστό έκπτωσης 48,09% και συνολικό ποσό € 31.145,00 προ Φ.Π.Α., σύμφωνα με το από 
22-12-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 
36/2121/29-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 17-02-
2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, 
τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της 
οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

− Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από 
τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των € 31.145,00 προ Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη 
δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 
και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο 

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», του έργου «Αποκατάσταση ζημιών της 33ης 

επαρχιακής οδού προς Μαυρόπουλο», προϋπολογισμού 74.400,00 € (με αναθεώρηση και 

ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, άρθρου 95 παρ.2.α Ν.4412/2016. 

Οι υπογράφοντες:  

1. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ως 

πρόεδρος 

2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ως μέλος 

3. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΑΓΚΑΣ, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ως μέλος 

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

1. Την αριθμ. 32/1848/18-11-2021 (ΑΔΑ:6ΤΩΓ7Λ9-8ΔΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου και συγκροτήθηκε η Ε.Δ. 

2. Την αριθ. 36/2121/29-12-2021 (ΑΔΑ: Ω31Σ7Λ9-Κ17) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 22-12-2021 πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού του από 20-12-2021 ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού. 

3. Την από 18/01/2022 10:38:24 (ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 6274/500) κοινοποίηση στους συμμετέχοντες 

(ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ) της ανωτέρω εγκριτικής απόφασης 36/2121της Ο.Ε.Π.Η.. 

4. Το με Αριθ. Πρωτ.: 15824/1608 04/02/2022 08:10:35 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου, με το 

οποίο κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ» να 

υποβάλει εντός 10 ημερών τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (κοινοποιήθηκε σε αυτόν αυθημερόν 

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).  

5. Την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω του συστήματος 

επικοινωνία με ημερομηνία 11/02/2022 12:33:15. 

6. Την με αρ. πρωτ. 20663/2025/11-02-2022 υποβολή των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή στην 

Αναθέτουσα Αρχή.  

συγκεντρωθήκαμε την 17-02-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 προκειμένου να διενεργήσουμε τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος για την κατακύρωση της 

σύμβασης. 

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και ύστερα από τον έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών που 

υποβλήθηκε, διαπιστώνει: 

• Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα. 

• Συνολικά τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικίας 

διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Δ εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο 

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ». 

Ιωάννινα 17 Φεβρουαρίου 2022 

Η επιτροπή Διαγωνισμού 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΑΓΚΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/306/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης στην θέση ‘Κουρί’ της επαρχιακής 
οδού Γρανιτσοπούλα - Ριζό Δήμου Ζίτσας», αναδόχου ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΠΠΑ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, μέχρι την 26-08-2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2146/17-02-2022 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 
397/18-02-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«…. 3. Η συμβατική δαπάνη του έργου είναι βάσει της προσφοράς, 29.677,41 € χωρίς το Φ.Π.Α., το δε 

συμφωνητικό υπογράφηκε την 27-08-2021. 4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει την 27-02-

2022. 5. Με την από 15-02-2022 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών 

έως 26-08-2022. 6. Θεωρούμε βάσιμους τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος στην αίτησή του καθώς έχει 

εκτελέσει εργασίες σε ποσοστό περίπου 90% της σύμβασης και απαιτείται η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου. 

Ύστερα από τα παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του 

έργου, μέχρι 26-08-2022 με δικαίωμα αναθεώρησης προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή 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 «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης στην θέση ‘Κουρί’ της επαρχιακής οδού 
Γρανιτσοπούλα - Ριζό Δήμου Ζίτσας», αναδόχου ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΠΠΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
μέχρι την 26-08-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/307/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση κατασκευή έργων ανάσχεσης βραχοπτώσεων στην 19η 
επαρχιακή οδό (θέση) Δ.Δ. Μπεστιά Δήμου Δωδώνης», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», μέχρι την 05-06-2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1717/18-02-2022 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 
399/18-02-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«…. 3. Η συμβατική δαπάνη του έργου είναι βάσει της προσφοράς, 29.032,25 € χωρίς το Φ.Π.Α., το δε 

συμφωνητικό υπογράφηκε την 05-11-2021. 4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει την 05-03-

2022. 5. Με την από 07-02-2022 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών 

έως 05-06-2022. 6. Οι εργασίες δεν έχουν ξεκινήσει να εκτελούνται διότι υπήρχε αναμονή να ολοκληρωθούν 

οι βροχοπτώσεις του παρελθόντος χειμώνος ώστε να ολοκληρωθεί το φαινόμενο των καταπτώσεων των 

επικρεμάμενων ασβεστολιθικών πετρωμάτων. 

Μετά το πέρας των βροχοπτώσεων θα υπάρξει άμεση έναρξη των εργασιών. 

Ύστερα από τα παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του 

έργου, μέχρι 05-06-2022 με δικαίωμα αναθεώρησης προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή 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 «Άμεση κατασκευή έργων ανάσχεσης βραχοπτώσεων στην 19η επαρχιακή οδό 
(θέση) Δ.Δ. Μπεστιά Δήμου Δωδώνης», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», μέχρι την 05-06-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/308/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Διάνοιξη δρόμου από Γκινούς προς Μεγάλη Ράχη στην  περιφέρεια της 
Τ.Κ. Βαργιάδων Δήμου Δωδώνης», αναδόχου «ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.», 
μέχρι την 04-10-2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 2572/23-02-2022 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 
412/23-02-2022 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 21-7-2020 για ποσό 83.916,56 €  με το Φ.Π.Α. 6. Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών 

του έργου λήγει την 4-3-2022. 7. Με την από 23-2-2022 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση της προθεσμίας 

μέχρι 4-10-2022, για τους λόγους που αναφέρει στην αίτησή του. 8. Το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 80%.    

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 4-10-2022......». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Διάνοιξη δρόμου από Γκινούς προς Μεγάλη Ράχη στην  περιφέρεια της Τ.Κ. 
Βαργιάδων Δήμου Δωδώνης», αναδόχου «ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 04-
10-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/309/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση διευθέτηση ομβρίων και κατασκευή οπλισμένης τάφρου από σκυρόδεμα, 
επί του επαρχιακού οδικού δικτύου προς Συρράκο», προϋπολογισμού 52.000,00 € με ΦΠΑ 
και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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 με αρ. πρωτ. 2823/28-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 464/28-
02-2022 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. 17594/1199/08-02-2022 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού  52.0000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της  ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001 και με τίτλο:  «Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 

δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο : «Αμεση διευθέτηση ομβρίων και κατασκευή οπλισμένης 

τάφρου από σκυρόδεμα , επί του επαρχιακού οδικού δικτύου προς Συρράκο»). 

➢ Την αριθμ.18067/1790/14-02-2022 έγκριση μελέτης- συμβατικών τευχών του έργου όπως συντάχθηκαν, 

ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ι.  

Και Επειδή  

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με 

απρόβλεπτο χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει προσφυγή 

στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται για την : 

Άμεση διευθέτηση ομβρίων και κατασκευή οπλισμένης τάφρου από σκυρόδεμα , επί του επαρχιακού οδικού 

δικτύου προς Συρράκο της Π.Ε. Ιωαννίνων.  

➢ Το έργο αυτό είναι κατεπείγουσας ανάγκης, συγκεκριμένα πρόκειται για εργασίες διευθέτησης και 

απομάκρυνσης των ομβρίων σε περιοχές εμφάνισης του ιλιόλιθου οι οποίες πρέπει να γίνουν άμεσα πριν 

να αρχίσει η φθορά του συγκεκριμένου πετρώματος.  

➢ Λόγω του ότι οι εργασίες θα γίνουν σε περιοχή με μεγάλο υψόμετρο και τις κακές καιρικές συνθήκες που 

επικρατούν κατά την περιοχή του χειμώνα, θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν οι εργασίες.  

➢ 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. Λάμπρος Κιτσαράς,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

3. Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

Αναπληρωματικά μέλη :  

1. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

2. Ιωάννης Κατσάνος,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Η. 

3. Ιωάννης Αρκομάνης,  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 : «Άμεση διευθέτηση ομβρίων και κατασκευή οπλισμένης τάφρου 

από σκυρόδεμα , επί του επαρχιακού οδικού δικτύου προς Συρράκο». 

2. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης ποσού  52.0000,00 € (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων 

της  ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και με τίτλο:  «Συντήρηση – αποκατάσταση, 

εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου».…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
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της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση διευθέτηση ομβρίων και κατασκευή οπλισμένης τάφρου από 
σκυρόδεμα, επί του επαρχιακού οδικού δικτύου προς Συρράκο», προϋπολογισμού € 52.000,00 
με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και 
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 18067/1790/14-02-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών 
της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο  «Συντήρηση 
– αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την 
υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που 
προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των 
αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 2823/28-02-2022 
(ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και 

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας 
της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση διευθέτηση 
ομβρίων και κατασκευή οπλισμένης τάφρου από σκυρόδεμα, επί του επαρχιακού οδικού δικτύου 
προς Συρράκο», προϋπολογισμού € 52.000,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως 
εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Ιωάννης Μάμαλης Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος 

β) Λάμπρος Κιτσαράς Πολιτικός Μηχανικός 

γ) Αθανάσιος Νάκας Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Κωνσταντίνος Γκεσούλης Πολιτικός Μηχανικός 

β) Ιωάννης Κατσάνος Πολιτικός Μηχανικός 

γ) Ιωάννης Αρκομάνης Πολιτικός Μηχανικός 

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, τονίζοντας ότι συμφωνεί με την 
σκοπιμότητα και αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου, εκφράζει όμως τη διαφωνία του για την 
επιλογή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για την 
κατασκευή του και όχι κανονικού διαγωνισμού. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/310/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση 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 «Προστασία βάθρων γέφυρας και διευθέτηση όμβριων επί του επαρχιακού 
δικτύου προς Πλατανιά», προϋπολογισμού 125.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της 
Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 2826/28-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
478/28-02-2022 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.  27301/1857 από 24-02-2022 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού 125.000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001 και με τίτλο:  «Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 

δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο : «Προστασία βάθρων γέφυρας και διευθέτηση όμβριων  επί του 

επαρχιακού δικτύου προς Πλατανιά»). 

➢ Τα από 28-02-2022  συμβατικά τεύχη  του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την 

Υπηρεσία μας, με την υπ’ αριθ. 28051/2709/28-02-2022 απόφαση.  

Και Επειδή  

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με 

απρόβλεπτο χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει προσφυγή 

στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται για:  

➢ Στα όρια του Δ.Δ. Πλατανιά και κατά μήκος του Επαρχιακού οδικού δικτύου υπάρχει γέφυρα της οποίας 

η θεμελίωση των βάθρων αλλά και ο πτερυγότοιχοι, παρουσιάζουν προβλήματα υποσκαφής και 

αποσάθρωσης τμήματος του φέρον οργανισμού.  

➢ Απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση των βάθρων της γέφυρας, των πτερυγότοιχων που κρατούν, τα πρανή, 

καθώς και των αναβαθμών που υπάρχουν κατά μήκος του ρέματος.  

➢ Επίσης κατά μήκος το ίδιου οδικού δικτύου θα πρέπει άμεσα να αποκαταστηθούν τα προβλήματα που 

υπάρχουν στην τάφρο απορροής των ομβρίων,  όπου θα πρέπει να κατασκευαστεί κλειστός και ανοιχτός 

αγωγός για την διαχείρισή  τους.  

➢ 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. Αικατερίνη Καραγιώτη,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Η. 

3. Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

Αναπληρωματικά μέλη :  

1. Ασπασία Γόγολου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

2. Δημήτριος Τσιούμπος  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Η. 

3. Κωνσταντίνος Γκεσούλης,  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 : «Προστασία βάθρων γέφυρας και διευθέτηση όμβριων  επί του 

επαρχιακού δικτύου προς Πλατανιά». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

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 «Προστασία βάθρων γέφυρας και διευθέτηση όμβριων  
επί του επαρχιακού δικτύου προς Πλατανιά», προϋπολογισμού 125.000,00 € με ΦΠΑ, 
σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε 
με την αριθμ. πρωτ. 28051/2709/28-02-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της 
Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο  
«Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης 
εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν 
απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην 
αρ. πρωτ. 2826/28-02-2022 (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 
«Προστασία βάθρων γέφυρας και διευθέτηση όμβριων επί του επαρχιακού δικτύου προς 
Πλατανιά», προϋπολογισμού 125.000,00 € με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους των 
Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της 
ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Ιωάννης Μάμαλης Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος 

β) Αικατερίνη Καραγιώτη Πολιτικός Μηχανικός 

γ) Αθανάσιος Νάκας Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Ασπασία Γόγολου Πολιτικός Μηχανικός 

β) Δημήτριος Τσιούμπος   Πολιτικός Μηχανικός 

γ) Κωνσταντίνος Γκεσούλης Πολιτικός Μηχανικός 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/311/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση 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 «Αποκατάσταση κοίτης Λούρου ποταμού και προστασία παραγωγικών 
μονάδων στα όρια του Δ.Δ. Τσαγκαρόπουλου», προϋπολογισμού 65.750,00 € με ΦΠΑ 
και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 2828/28-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
479/28-02-2022 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.  25569/1734 από 22-02-2022 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού 65.750,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της  ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001 και με τίτλο:  «Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 

δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο : «Αποκατάσταση κοίτης Λούρου ποταμού και προστασία 

παραγωγικών μονάδων στα όρια του Δ.Δ. Τσαγκαρόπουλου»). 

➢ Τα από 28-02-2022  συμβατικά τεύχη  του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με 

απρόβλεπτο χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει 

προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα 

πρόκειται για  το ότι  :   

➢ Κατά μήκος του Λούρου ποταμού στα όρια του Δ.Δ. Τσαγκαρόπουλου υπάρχουν μονάδες 

ιχθυοκαλλιέργειας, οι οποίες έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές από τις πρόσφατες νεροποντές αφού είχαν 

καταρρεύσει τα πρανή στα όρια των ιδιοκτησιών.  

➢ Αποτέλεσμα ήταν η κατάρρευση τμήματος των ιδιοκτησιών αλλά και η εισροή νερών στο εσωτερικό των 

μονάδων.  

➢ Κρίνεται άμεση και απαραίτητη η αποκατάσταση της κοίτης, καθώς και η αποκατάσταση του αναχώματος 

για την προστασία των μονάδων, όπου το νέο ανάχωμα θα γίνει με ογκολίθους  οι οποίοι θα τοποθετηθούν 

με επιμέλεια και προσοχή.  

➢ Την συγκρότηση επιτροπής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη: 

Τακτικά μέλη :  

1. Κωνσταντίνος Γκεσούλης,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

2. 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. 

Αναπληρωματικά μέλη :  

1. Μαρία Τσέτσου,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Η. 

2. Αικατερίνη Καραγιώτη,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Η. 

3. Λαμπρινή Βάββα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Η. 

Εισηγούμαστε  

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

32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το έργο : «Αποκατάσταση κοίτης Λούρου ποταμού και προστασία 

παραγωγικών μονάδων στα όρια του Δ.Δ. Τσαγκαρόπουλου». 
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2. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης.…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

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 «Αποκατάσταση κοίτης Λούρου ποταμού και 
προστασία παραγωγικών μονάδων στα όρια του Δ.Δ. Τσαγκαρόπουλου», προϋπολογισμού 
65.750,00 € 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 εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης 
εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν 
απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην 
αρ. πρωτ. 2828/28-02-2022 (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 
«Αποκατάσταση κοίτης Λούρου ποταμού και προστασία παραγωγικών μονάδων στα όρια 
του Δ.Δ. Τσαγκαρόπουλου», προϋπολογισμού 65.750,00 € με ΦΠΑ, αποτελούμενη από 
υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων και 
ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Κωνσταντίνος Γκεσούλης Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος 

β) Λάμπρος Κιτσαράς Πολιτικός Μηχανικός 

γ) Ασπασία Γόγολου Πολιτικός Μηχανικός 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Μαρία Τσέτσου Πολιτικός Μηχανικός 

β) Αικατερίνη Καραγιώτη Πολιτικός Μηχανικός 

γ) Λαμπρινή Βάββα Αρχιτέκτων Μηχανικός 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/312/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια σκυροδέματος για την κατασκευή πεζοδρομίου επί του επαρχιακού οδικού δικτύου 
στο Κουτσελιό». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2535/24-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 418/24-02-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ.  25557/1730 από  22-02-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.  2018ΕΠ53000001  και 

τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου  Περιφέρειας Ηπείρου», 

Υποέργο: «Προμήθεια σκυροδέματος για την κατασκευή πεζοδρομίου επί του επαρχιακού οδικού δικτύου στο 

Κουτσελιό».  

8.Την από 24-02-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την προμήθεια σκυροδέματος και λοιπών 

κατασκευαστικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση της υποδομής και την σκυροδέτηση 

πεζοδρομίου κατά μήκος του Επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του Κουτσελιού και προς Τζουμέρκα.  

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

κατασκευή πεζοδρομίου επί του επαρχιακού οδικού δικτύου στο Κουτσελιό», σε βάρος των πιστώσεων της 

ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια σκυροδέματος για την κατασκευή 
πεζοδρομίου επί του επαρχιακού οδικού δικτύου στο Κουτσελιό», βάσει της από 24-02-2022 τεχνικής 
έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην προμήθεια σκυροδέματος και λοιπών 
κατασκευαστικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση της υποδομής και την 
σκυροδέτηση πεζοδρομίου κατά μήκος του Επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του Κουτσελιού και προς 
Τζουμέρκα.  

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/313/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών της 14ης επαρχιακής οδού». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 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. 2536/24-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 423/24-02-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ.   25560/1731  από   22-02-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 

και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 

Ηπείρου», Υποέργο: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών της 14ης επαρχιακής οδού».  

8.Την από 24-02-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την προμήθεια  ασφαλτομίγματος για 

την αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος κατά μήκος της 14ης επαρχιακής οδού προς Παρακάλαμο που 

παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές λόγο παλαιότητας. Θα γίνει ενιαία στρώση ασφάλτου σε όλο το πλάτος 

προκειμένου να επουλωθούν οι φθορές και να αποκατασταθεί η σωστή επίκληση του οδοστρώματος.  

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

την αποκατάσταση φθορών της 14ης επαρχιακής οδού», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με 

Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.)…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση 
φθορών της 14ης επαρχιακής οδού», βάσει της από 24-02-2022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το 
γεγονός ότι αφορά στην προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος 
κατά μήκος της 14ης επαρχιακής οδού προς Παρακάλαμο που παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές λόγο 
παλαιότητας και συγκεκριμένα, θα γίνει ενιαία στρώση ασφάλτου σε όλο το πλάτος προκειμένου να 
επουλωθούν οι φθορές και να αποκατασταθεί η σωστή επίκληση του οδοστρώματος.  

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/314/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου σύνδεσης επαρχιακής οδού με παραγωγικές 
μονάδες 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.  
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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. 2386/23-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 424/24-02-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ.  24345/1684  από  18-02-2022 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: «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου σύνδεσης επαρχιακής οδού με παραγωγικές 

μονάδες στα όρια του Δ.Δ. Χρυσοβίτσας  (παροχή  υπηρεσιών)».  

8.Την από 23-02-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες για την βελτίωση της βατότητας 

χωμάτινου οδικού δικτύου στα όρια της Χρυσοβίτσας που χρησιμοποιούν παραγωγοί και κτηνοτρόφοι. Θα 

γίνει μερική βελτίωση των πρανών, διαπλάτυνση τοπικά και σε συγκεκριμένα σημεία, καθώς και 

ανακατασκευή του καταστρώματος της οδού, προκειμένου να χρησιμοποιείται με ασφάλεια από τους 

διερχόμενους.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Άμεση αποκατάσταση βατότητας 

οδικού δικτύου σύνδεσης επαρχιακής οδού με παραγωγικές μονάδες 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. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου 
σύνδεσης επαρχιακής οδού με παραγωγικές μονάδες στα όρια του Δ.Δ. Χρυσοβίτσας (παροχή 
υπηρεσιών)», βάσει της από 23-02-2022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 
από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε 
εργασίες για την βελτίωση της βατότητας χωμάτινου οδικού δικτύου στα όρια της Χρυσοβίτσας που 
χρησιμοποιούν παραγωγοί και κτηνοτρόφοι και συγκεκριμένα θα γίνει μερική βελτίωση των πρανών, 
διαπλάτυνση τοπικά και σε συγκεκριμένα σημεία, καθώς και ανακατασκευή του καταστρώματος της οδού, 
προκειμένου να χρησιμοποιείται με ασφάλεια από τους διερχόμενους.  

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/317/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 27ο 

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την ετήσια συντήρηση των μηχανημάτων, τη 
συντήρηση του εγκατεστημένου Προγράμματος Η/Υ και την ανανέωση iso για το 2022 του 
Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών 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.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3987/23-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 411/23-020-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία εισηγείται 
την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την ετήσια συντήρηση των μηχανημάτων, τη 
συντήρηση του εγκατεστημένου Προγράμματος Η/Υ, την ανανέωση iso και την προμήθεια 
ανταλλακτικών, για το 2022 του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. 
Ιωαννίνων. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Για τις λειτουργικές ανάγκες του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, για το έτος 2022, σύμφωνα με την αριθμ. 7/37/939/13 (ΦΕΚ Β’ 302) ΚΥΑ και τον κανονισμό 
ISO 9001-2015, εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 10.290,00 πλέον ΦΠΑ 24%, και τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού έτους 2022 της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, ανά ΕΦ και ΚΑΕ, όπως κατωτέρω αναφέρεται, ως εξής: 

1. Δαπάνη ποσού € 2.750,00 πλέον ΦΠΑ για την ετήσια συντήρηση μηχανογράφησης και τηλεφωνικής 
υποστήριξης των εγκατεστημένων μηχανημάτων των δυο αυτομάτων γραμμών (Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 
0873). 

2. Δαπάνη ποσού € 2.700,00 πλέον ΦΠΑ για την ετήσια συντήρηση λογισμικού και μηχανημάτων των 
δύο γραμμών (βαρέων και ελαφρών οχημάτων)  (Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0873). 

3. Δαπάνη ποσού € 2.400,00 πλέον ΦΠΑ για τη διακρίβωση των μηχανημάτων του ΚΤΕΟ και των δυο 
γραμμών (επιβατηγών και φορτηγών) (Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0873).  

4. Δαπάνη ποσού € 740,00 πλέον ΦΠΑ για την ανανέωση πιστοποιητικού ψηφιακής υπογραφής (Ε.Φ. 
072, ΚΑΕ 0873). 

5. Δαπάνη ποσού € 750,00 πλέον ΦΠΑ, για την πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 
9001-2015, (Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0873). 

6. Δαπάνη ποσού 950,00 πλέον ΦΠΑ, για την συντήρηση διασφάλισης της ποιότητας του ISO9001-
2015 (Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0871). 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6



-75- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/318/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 28ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την φιλοξενία Ιταλών δημοσιογράφων κατά 
την επίσκεψή τους στην Ήπειρο. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
227/25-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 432/25-02-2022 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
για τη διαμονή, διατροφή και ξενάγηση 8 Ιταλών δημοσιογράφων και μιας υπαλλήλου του 
ΕΟΤ Ιταλίας, οι οποίοι θα επισκεφθούν την Ήπειρο μετά από πρόταση του ΕΟΤ Ιταλίας, ο 
οποίος θα καλύψει τα έξοδα μετάβασης τους από την Ιταλία στην Ηγουμενίτσα και την 
επιστροφή τους. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 8.432,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Φιλοξενία Ιταλών δημοσιογράφων έτους 2022», 
για την κάλυψη των εξόδων διαμονής, διατροφής και ξενάγησης οκτώ (8) Ιταλών 
δημοσιογράφων και μιας υπαλλήλου του ΕΟΤ Ιταλίας, οι οποίοι θα επισκεφθούν την Ήπειρο 
μετά από πρόταση του ΕΟΤ Ιταλίας, ο οποίος θα καλύψει τα έξοδα μετάβασης τους από την 
Ιταλία στην Ηγουμενίτσα και την επιστροφή τους. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/320/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 30ο 

Έγκριση μετάβασης της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, κας Παναγιώτας Ναυρόζογλου, 
στην Αθήνα, το διάστημα 11-15/03/2022, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ηπείρου 
στην έκθεση «FOOD EXPO 2022» η οποία διοργανώνεται το διάστημα 12-14/03/2022 και έγκριση 
των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016), καθώς και του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες 
μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: 
ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων … του ν. 
4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)» του Αν. Υπ. Οικονομικών. 

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 244/28-02-
2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 469/28-02-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την 
οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση μετάβασης της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, 
Παναγιώτας Ναυρόζογλου, στην Αθήνα, το διάστημα 11-15/3/2022, προκειμένου να εκπροσωπήσει 
την Περιφέρεια Ηπείρου στην έκθεση τροφίμων και ποτών FOOD EXPO 2022 η οποία διοργανώνεται 
στην Αθήνα, στο Metropolitan Expo, το διάστημα 12-14/3/2022και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την μετακίνηση της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, με αρμοδιότητα θέματα 
οργάνωσης, συντονισμού και επεξεργασίας υποβολής προτάσεων για την προώθηση των τοπικών 
προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου Παναγιώτας Ναυρόζογλου, στην Αθήνα, το διάστημα 11-15/3/2022, 
προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ηπείρου στην έκθεση τροφίμων και ποτών FOOD EXPO 
2022 η οποία διοργανώνεται στην Αθήνα, στο Metropolitan Expo το χρονικό διάστημα 12-14/3/2022, 
συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 19/101/17-12-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
της Περιφέρειας Ηπείρου και 

Β. Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος του ΕΦ 072 και 
ΚΑΕ 0716 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 
2022, όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρονται, για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης, ημερήσιας 
αποζημίωσης και διανυκτέρευσης της Αντιπεριφερειάρχη, ως εξής: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΣΟ (€) 

Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης το διάστημα 11-15/3/2022 (4 ημέρες Χ 40,00 €) 160,00 

Δαπάνη διανυκτέρευσης το διάστημα 17-21/2/2022 (4 ημέρες Χ 70,00 €) 280,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 440,00 

Εγκρίνει, για τις ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού € 440,00 την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής, στο όνομα της υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου, Βασιλικής Μπάρκα. 
…………..…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/321/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 31ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση Β2Β συναντήσεων στην έκθεση 
Fruit Logistica 2022, που διοργανώνεται στο Βερολίνο το διάστημα 5-7/4/2022. 

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 Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 234/25-02-
2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 442/25-02-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με 
την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση Β2Β 
συναντήσεων στην έκθεση Fruit Logistica 2022, που διοργανώνεται στο Βερολίνο το διάστημα 5-
7/4/2022. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Δημητρίου Δημήτριος, 
κατέθεσε την εξής πρόταση: στις εκθέσεις στις οποίες μετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, να υπάρχει 
διαπαραταξιακή εκπροσώπηση, ενώ επιπλέον, μετά το πέρας αυτών, πρέπει να παρουσιάζεται 
απολογισμός τους στην Οικονομική Επιτροπή, από την αρμόδια Υπηρεσία. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Για την κάλυψη των δαπανών, διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, Β2Β συναντήσεων με 
Γερμανούς εισαγωγείς και επαγγελματίες της αγοράς τροφίμων, για την αρτιότερη παρουσίαση του 
προφίλ και των προϊόντων των τοπικών επιχειρήσεων, πριν την έναρξη της έκθεσης Fruit Logistica 2022, 
που διοργανώνεται στο Βερολίνο της Γερμανίας το διάστημα 5-7/4/2022, και στην οποία θα συμμετάσχει 
η Περιφέρεια Ηπείρου, βάσει της αριθ. 19/101/17-12-2021 απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης,   

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 8.000,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο 
«Διοργάνωση Β2Β συναντήσεων στην έκθεση  FRUIT LOGISTICA 2022». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/322/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 32ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την μετάβαση του ΔΙΕΚ Ιωαννίνων στις Βρυξέλλες, 
για την έκθεση BRUSSELS TRAVEL FESTIVAL, που διοργανώνεται το διάστημα 24-27/3/2022, 
προκειμένου να διοργανώσουν εκδηλώσεις γαστρονομίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 238/25-02-
2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 465/25-02-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με 
την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετάβαση του ΔΙΕΚ 
Ιωαννίνων στις Βρυξέλλες, για την έκθεση BRUSSELS TRAVEL FESTIVAL, που διοργανώνεται το 
διάστημα 24-27/3/2022, προκειμένου να διοργανώσουν εκδηλώσεις γαστρονομίας 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Δημητρίου Δημήτριος, 
κατέθεσε την εξής πρόταση: στις εκθέσεις στις οποίες μετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, να υπάρχει 
διαπαραταξιακή εκπροσώπηση, ενώ επιπλέον, μετά το πέρας αυτών, πρέπει να παρουσιάζεται 
απολογισμός τους στην Οικονομική Επιτροπή, από την αρμόδια Υπηρεσία. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 19.800,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο 
«Μετάβαση του ΔΙΕΚ Ιωαννίνων στις Βρυξέλλες», για την κάλυψη των δαπανών μετάβασης, διαμονής 
και διατροφής δεκαπέντε (15) ατόμων από το ΔΙΕΚ Ιωαννίνων στις Βρυξέλλες του Βελγίου, για την έκθεση 
BRUSSELS TRAVEL FESTIVAL που διοργανώνεται το διάστημα 24-27/3/2022, προκειμένου να 
διοργανώσουν εκδηλώσεις γαστρονομίας και στην οποία συμμετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, βάσει της 
αριθμ.19/101/17-12-2021 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 
της Περιφέρειας Ηπείρου. 
.……………………………………………………………………….……………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/323/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 33ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας – ΔΕΗ – για τη λειτουργία του αντλιοστασίου στράγγισης D1 και του 
αντλιοστασίου άρδευσης Α1 στο Βαθύπεδο Αμμουδιάς Ν. Πρέβεζας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

5. Την εισήγηση του Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 755/28-02-2022 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 460/28-02-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η 
Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…. Για την προστασία των γεωργικών εκτάσεων και του παρακειμένου οικισμού της περιοχής Βαθυπέδου Αμμουδιάς, 

που βρίσκεται πλησίον των εκβολών του ποταμού Αχέροντα,  από πλημμυρικά φαινόμενα που θα έχουν ως συνέπεια να 

τεθούν σε κίνδυνο περιουσίες, αλλά και ανθρώπινες ζωές, είναι ανάγκη η συνεχής λειτουργία του υπάρχοντος 

αντλιοστασίου στράγγισης D1, αλλά και του αντλιοστασίου άρδευσης Α1 κατά την αρδευτική περίοδο λόγω μη 

ολοκλήρωσης του εγγειοβελτιωτικού έργου και παράδοσης των αγροτεμαχίων στους νέους δικαιούχους, του έργου 

«Εγγειοβελτιωτικό έργο Βαθυπέδου Αμμουδιάς Ν. Πρέβεζας» . Η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενεργείας για την 

λειτουργία του αντλιοστασίου στράγγισης D1& άρδευσης Α1, μέχρι 31-12-2021   σύμφωνα με τους τελευταίους εκδοθέντες 

λογαριασμούς της ΔΕΗ ανέρχεται στο  συνολικό ποσό των 8.791 €. Για την αντιμετώπιση της ανωτέρω δαπάνης με τις με  

αρ. πρωτ. 27065/1819/23-02-2022 & 27068/1820/23-02-2022 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση 

πίστωσης  συνολικού ποσού 8.791,00(6.616,00 και 2.175,00) € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 «Επέκταση  αγροτικού  και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021»(Υποέργα: 1. Ηλεκτροδότηση των 

εγκαταστάσεων του αντλιοστασίου στράγγισης D1 στο Βαθύπεδο Αμμουδιάς & 2. Ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων του 

αντλιοστασίου άρδευσης Α1 στο Βαθύπεδο Αμμουδιάς). 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ   Μετά τα παραπάνω, εισηγούμαστε την έγκριση ποσού 8.791,00 € για την πληρωμή της δαπάνης κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενεργείας –ΔΕΗ- λειτουργίας του  αντλιοστασίου στράγγισης D1 (6.616,00 Ευρώ)και του αντλιοστασίου 

άρδευσης Α1 (2.175,00 Ευρώ) στο βαθύπεδο Αμμουδιάς  σε βάρος των πιστώσεων  έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 

2019ΕΠ53000002 «Επέκταση  αγροτικού  και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021» (Υποέργα: 1.Ηλεκτροδότηση των 

εγκαταστάσεων του αντλιοστασίου στράγγισης D1 στο Βαθύπεδο  Αμμουδιάς & 2.Ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων του 

αντλιοστασίου άρδευσης Α1 στο Βαθύπεδο  Αμμουδιάς ). 

Συνημμένα σας υποβάλλουμε  απόσπασμα  του 3ου /2022 πρακτικού του Π.Γ.Σ.Ε.Ε…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 8.791,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 «Επέκταση  
αγροτικού  και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021», για την υλοποίηση των υποέργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου: α) «Ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων του αντλιοστασίου στράγγισης D1 στο 
Βαθύπεδο Αμμουδιάς», ποσού 6.616,00 € και β) «Ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων του 
αντλιοστασίου άρδευσης Α1 στο Βαθύπεδο Αμμουδιάς» ποσού 2.175,00 € βάσει και της σύμφωνης 
γνώμης του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που 
περιλαμβάνεται στο 3ο/24-02-2022 Πρακτικό του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 2 του Ν. 
4691/2020 (ΦΕΚ Α’108), λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, για την προστασία των γεωργικών 
εκτάσεων και του παρακειμένου οικισμού της περιοχής Βαθυπέδου Αμμουδιάς, από πλημμυρικά 
φαινόμενα, πλησίον των εκβολών του ποταμού Αχέροντα, τα οποία θα έχουν ως συνέπεια να τεθούν 
σε κίνδυνο περιουσίες, αλλά και ανθρώπινες ζωές, κρίνεται απαραίτητη  η συνεχής λειτουργία του 
υπάρχοντος αντλιοστασίου στράγγισης D1 αλλά και του αντλιοστασίου άρδευσης Α1, κατά την 
αρδευτική περίοδο, λόγω μη ολοκλήρωσης του εγγειοβελτιωτικού έργου και παράδοσης των 
αγροτεμαχίων στους νέους δικαιούχους του έργου «Εγγειοβελτιωτικό έργο Βαθυπέδου Αμμουδιάς Ν. 
Πρέβεζας». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/324/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 34ο 

Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων και τροποποίηση ημερομηνίας έναρξης πρακτικής 
άσκησης σπουδάστριας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 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. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1413/28-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
466/28-02-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: «…Σας  γνωρίζουμε  ότι  ο  ΜΑΚΡΕΣΙΑΣ   Δημήτριος   του  Λεωνίδα , σπουδαστής του 

ΤΕΙ Άρτας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών,   κατέθεσε  στην  

υπηρεσία μας   την  15- 02  2022  αίτηση  με  την  οποία  ζητάει   να  πραγματοποιήσει  την  πρακτική του  

άσκηση   το  χρονικό  διάστημα  από 01 –04– 2022  έως  30 –09 -2022   για την  απόκτηση  του πτυχίου του  

Συνημμένα  προσκόμισε   βεβαίωση  αναλυτικής  βαθμολογίας  του  ΤΕΙ   Ηπείρου.   Επίσης  ο σπουδαστής  

ΚΟΣΚΙΝΑΣ  Ευάγγελος  του  Ιωάννη  σπουδαστής   του  ΤΕΙ  Άρτας  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων  Τμήματος  

HARDWARE ( υλικού )  στην  υπηρεσία μας   την  15- 02  2022  αίτηση  με  την  οποία  ζητάει   να  

πραγματοποιήσει  την  πρακτική του   άσκηση   το  χρονικό  διάστημα  από 01 –04– 2022  έως  30 –09 -2022   

για την  απόκτηση  του πτυχίου του  και  προσκόμισε  βεβαίωση  σπουδών του  ΤΕΙ . Με την   αριθμ  πρωτ. 

162830/Ζ1/ 13- 12- 2021 ( ΦΕΚ  5945/τ.Β/ 16-12-2021) Κοινή  απόφαση των  Υπουργών Εσωτερικών, 

Οικονομικών και Παιδείας , Έρευνας  & Θρησκευμάτων  εγκρίθηκαν στη Περιφέρεια  Ηπείρου / Π.Ε. 

Ιωαννίνων  ( 10 )  Δέκα   θέσεις  για  πρακτική  άσκηση  σπουδαστών  ΤΕΙ  διαφόρων  ειδικοτήτων .   Η δαπάνη  

για  την  πρακτική  άσκηση  των  ανωτέρω  αναφερομένων σπουδαστών  ανέρχεται  στο  ποσό  #  2.112,96   

ευρώ #  πλέον  εργοδοτικής  εισφοράς  για την  κάλυψη  των   αμοιβής  τους , για τα προαναφερόμενα  χρονικά  

διάστημα αντίστοιχα  από ( ήτοι  μηνιαία δαπάνη  176,08 Ευρώ πλέον εργοδοτική εισφορά) σε  βάρος  των  

πιστώσεων του  Προϋπολογισμού  Περιφέρειας . Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω , εισηγούμαστε  την  έγκριση  και 

τη διάθεση  πίστωσης  για  το  έτος  2022, όπως  αναλύεται  κατωτέρω: (ΠΙΝΑΚΑΣ) …». 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1943/28-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
467/28-02-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: «… Σας   γνωρίζουμε  ότι  η  σπουδάστρια  ΘΕΟΔΩΡΟΥ   Χρυσούλα  του   ΤΕΙ   Πατρών  

- Τμήματος   Πολιτικών  Μηχανικών  η οποία  επρόκειτο  να  πραγματοποιήσει  την  πρακτική  της  άσκηση  

από  15  – 02 – 2022   μέχρι  14 – 08 – 2022 (απόφαση  τροποποίησης  οικονομικής  επιτροπής την  αριθ.  3/ 

197/10-02-2022) σε  υπηρεσία  της  Περιφέρειας   Ηπείρου,    ΔΕΝ  προσκόμισε εγκαίρως   τις  ειδικές  

συμβάσεις  για  πρακτική  άσκηση  λόγω  εξεταστικής  περιόδου   και  θα  ξεκινήσει  την  πρακτική  της  άσκηση  

στις   15   – 03 – 2022  μέχρι   14 – 09 – 2022 . Η  έγκριση  της  εν  λόγω   σπουδάστριας   είχε  αποφασιστεί  

από την  Οικονομική  επιτροπή  στην  αριθμ. απόφαση  1/58/24 – 01 – 2022 . Παρακαλούμε  για   τις  δικές  

σας   ενέργειες …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια πρακτικής άσκησης, σε Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου: α) του Μακρέσια Δημητρίου του  Λεωνίδα, σπουδαστή του 
Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με έδρα την Άρτα 
και β) του Κοσκίνα Ευαγγέλου του Ιωάννη, σπουδαστή του Τμήματος Πληροφορικής & 
Τηλεπικοινωνιών με ειδικότητα HARDWARE (υλικού)  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με έδρα 
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την Άρτα, για το χρονικό διάστημα από 01-04-2022 μέχρι 30-09-2022 για την απόκτηση των 
πτυχίων τους. 

Η δαπάνη για την αμοιβή των ανωτέρω σπουδαστών, για το χρονικό διάστημα από 01-04-2022 
μέχρι 30-09-2022 ανέρχεται στο ποσό των 2.112,96 € πλέον εργοδοτικής εισφοράς (ήτοι μηνιαία 
δαπάνη 176,08 € πλέον εργοδοτικής εισφοράς 10,11 €), όπως αναλύεται στον πίνακα που 
παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής: 

Η ανωτέρω δαπάνη, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 0385 και 0291, του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων έτους 2022, 
σύμφωνα με τις με α/α 94 και 95 και αρ. πρωτ. 1379/99 & 1380/100/05-01-2022 αντίστοιχα 
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες καταχωρήθηκαν με α/α 89 και 90 αντίστοιχα, στο 
βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 

Β. Εγκρίνει την τροποποίηση της ημερομηνίας έναρξης της εξάμηνης πρακτικής άσκησης, σε 
Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων, της Θεοδώρου Χρυσούλας του Σωτηρίου, 
σπουδάστριας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, προκειμένου 
να πραγματοποιήσει την άσκησή της, κατά το χρονικό διάστημα από 15-03-2022 μέχρι και 14-
09-2022 για την απόκτηση του πτυχίου της. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 1/58/24-01-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

ΚΑΕ ΕΤΟΣ 2022 Μήνες :  Απρίλιος, Μάϊος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος & Σεπτέμβριος 

0385 176, 08 Χ 6μήνες Χ 2 σπουδαστές = 2.112, 96 

0291 10, 11 Χ 6 μήνες  Χ 2 σπουδαστές   = 121,32 

ΣΥΝΟΛΟ 186,19 Χ 6 μήνες Χ 2 σπουδαστές  = 2.234,28 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/326/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 36ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Εργασίες αποκατάστασης προσβάσεων κτηνοτροφικών μονάδων στα όρια της Παμβώτιδας 
(παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6
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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. 2537/24-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 446/25-02-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ.  25562/1732 από  22-02-2022 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  προσβάσεων κτηνοτροφικών μονάδων στα όρια της Παμβώτιδας  

(παροχή υπηρεσιών)».  

8.Την από 24-02-2022 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 με χωματουργικά 

μηχανήματα που σκοπό έχουν να αποκοτήσουν την βατότητα χωμάτινων κυρίως οδών που χρησιμοποιούν 

παραγωγοί και κτηνοτρόφοι της ευρύτερης περιοχής στην Παμβώτιδα.  Θα γίνει επίσης καθαρισμός των 

ρεμάτων που τρέχουν παράλληλα στο οδικό δίκτυο που θα επισκευαστούν προκειμένου, να αποκλειστεί η 

πιθανότητα υπερχειλίσεων.  

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

προσβάσεων κτηνοτροφικών μονάδων στα όρια της Παμβώτιδας (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των 

πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.)…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης προσβάσεων 
κτηνοτροφικών μονάδων στα όρια της Παμβώτιδας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 24-02-2022 
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 που 
σκοπό έχουν να αποκοτήσουν την βατότητα χωμάτινων κυρίως οδών που χρησιμοποιούν παραγωγοί και 
κτηνοτρόφοι της ευρύτερης περιοχής στην Παμβώτιδα, ενώ επιπλέον θα γίνει καθαρισμός των ρεμάτων 
που τρέχουν παράλληλα στο οδικό δίκτυο που θα επισκευαστούν προκειμένου, να αποκλειστεί η 
πιθανότητα υπερχειλίσεων.  

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/327/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 37ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια υλικών αποκατάστασης χωρών αποθήκευσης αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου 
στα όρια του πρώην Δήμου Παμβώτιδας». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2707/28-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 473/28-02-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ.  27308/1860 από  24-02-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001  και 

τίτλο : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ιδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: 

«Προμήθεια υλικών αποκατάστασης χωρών αποθήκευσης  αρμοδιότητας Περιφέρεις Ηπείρου στα όρια του 

πρώην Δήμου Παμβώτιδας».  

8.Την από 28-02-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την προμήθεια  αδρανών υλικών τα 

οποία θα χρησιμοποιηθούν για την εξυγίανση και αποκατάσταση χώρου, στο οποίο θα τοποθετηθούν υλικά 

αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου. Με τα αδρανή υλικά θα γίνει πλήρη κατασκευή δύο στρώσεων, 

χονδρόκοκκο και λεπτόκοκκο κατά σειρά, οι οποίες θα διαστρωθούν και θα συμπυκνωθούν. Προκειμένου να 

είναι σε θέση να δουλέψουν τα βαρέα οχήματα μεταφοράς και φόρτωσης αλλά και να τοποθετηθούν τα υλικά.  

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

χωρών αποθήκευσης  αρμοδιότητας Περιφέρεις Ηπείρου στα όρια του πρώην Δήμου Παμβώτιδας», σε βάρος 

των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.   2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με 

Φ.Π.Α.) …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ιδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης χωρών αποθήκευσης 
αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου στα όρια του πρώην Δήμου Παμβώτιδας», βάσει της από 28-02-2022 
τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην προμήθεια αδρανών υλικών τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν για την εξυγίανση και αποκατάσταση χώρου, στον οποίο θα τοποθετηθούν υλικά 
αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, υλικά με τα οποία θα γίνει πλήρης κατασκευή δύο στρώσεων, 
χονδρόκοκκο και λεπτόκοκκο κατά σειρά, οι οποίες θα διαστρωθούν και θα συμπυκνωθούν, προκειμένου 
να είναι σε θέση να δουλέψουν τα βαρέα οχήματα μεταφοράς και φόρτωσης αλλά και να τοποθετηθούν 
τα υλικά. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/328/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 38ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση βατότητας και αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων από Καλαρρύτες 
προς όρια νομού (παροχή  υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί 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/
ΑΔΑ: 66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6



-93- 
 

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 2711/28-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 476/28-02-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ.   27305/1859 από  24-02-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και 

τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας  Ηπείρου», 

Υποέργο: «Αποκατάσταση βατότητας και αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων από Καλαρρύτες προς 

όρια νομού  (παροχή υπηρεσιών)».  

8.Την από 28-02-2022 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 προβλημάτων 

που υπήρχαν κατά μήκος του Επαρχιακού οδικού δικτύου από Καλαρρύτες προς τα όρια νομού και Ματσούκι. 

Θα γίνουν εργασίες άρσης καταπτώσεων διαμόρφωσης των πρανών, αποκατάστασης της τάφρου απορροής, 

διαμόρφωση ρεμάτων, καθώς και διαμόρφωση της πρόσβασης προς ιδιοκτησίες και επαγγελματικές στέγες.  

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

αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων από Καλαρρύτες προς όρια νομού  (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος 

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

Φ.Π.Α.)…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας  Ηπείρου», 
για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας και αντιμετώπιση 
κατολισθητικών φαινομένων από Καλαρρύτες προς όρια νομού (παροχή  υπηρεσιών)», βάσει της από 
28-02-2022 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 
προβλημάτων που υπήρχαν κατά μήκος του Επαρχιακού οδικού δικτύου από Καλαρρύτες προς τα όρια 
νομού και Ματσούκι και συγκεκριμένα, θα γίνουν εργασίες άρσης καταπτώσεων διαμόρφωσης των 
πρανών, αποκατάστασης της τάφρου απορροής, διαμόρφωση ρεμάτων, καθώς και διαμόρφωση της 
πρόσβασης προς ιδιοκτησίες και επαγγελματικές στέγες. 
.……………………………………………………………………………………………………………..……… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/329/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 39ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 
2021», αναδόχου «Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.», μέχρι την 31-05-2022. 

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 Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 231/23-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
417/23-02-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«…. Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο συνημμένα την από 14.02.2022 αίτηση του αναδόχου του έργου του 

θέματος, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών έως 31.05.2022, για τους λόγους 

που αναφέρονται σε αυτή. Η σύμβαση υπογράφηκε την 04.10.2021 και η συμβατική προθεσμία περαίωσης 

των εργασιών λήγει την 04.03.2022. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προϋπολογισμού της ΠΕ 

Άρτας, Έργων Χρηματοδοτούμενων από Έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2021. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου 

ήταν 300.000,00 € με Φ.Π.Α., ενώ το ποσό της σύμβασης είναι 163.070,06 € με Φ.Π.Α. Μέχρι σήμερα έχουν 

εκτελεστεί οι εργασίες σε ποσοστό 60 % περίπου. Η Υπηρεσία μας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση 

προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μετ’ αναθεωρήσεως μέχρι 31.05.2022 για τους λόγους που αναφέρονται 

στην αίτηση του αναδόχου και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά. ...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου  «Βελτίωση 
- συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2021», αναδόχου «Τ.Ε.ΚΑΤ. 
Ο.Ε.», μέχρι την 31-05-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/330/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 40ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών για την 
«Επισκευή δύο σταθμών μέτρησης ποιότητας νερού ποταμών και τάφρων που 
εκβάλλουν στον Αμβρακικό» της Π.Ε. Άρτας, αναδόχου «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.» μέχρι την 31-05-2022. 

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 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6



-97- 
 

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 310/28-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
463/28-02-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«…. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την από 24.02.2022 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία 

ζητά παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου κατά τρεις μήνες για τους λόγους που 

αναγράφονται σε αυτή. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας 

Άρτας Έργων Χρηματοδοτούμενων από Έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2021 και η συμβατική του δαπάνη ανέρχεται 

στο ποσό των 19.800,00 € χωρίς ΦΠΑ και συνολικής δαπάνης 24.552 € με ΦΠΑ. Η σύμβαση του έργου 

υπογράφηκε την 07.07.2021 και η αρχική προθεσμία περάτωσης είναι η 30.11.2021. Με την αριθμ. 

34/1989/08.12.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, χορηγήθηκε παράταση 

προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι 28.02.2022. Η Υπηρεσία μας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση 

προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μετ’ αναθεωρήσεως μέχρι 31.05.2022 για τους λόγους που αναφέρονται 

στην αίτηση του αναδόχου και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά. ...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών για την «Επισκευή δύο 
σταθμών μέτρησης ποιότητας νερού ποταμών και τάφρων που εκβάλλουν στον Αμβρακικό» της 
Π.Ε. Άρτας, αναδόχου «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.» μέχρι την 31-05-2022, με 
δικαίωμα αναθεώρησης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/331/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 41ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση των έργων της Π.Ε. Άρτας «Συλλογή 
τεχνικών στοιχείων για την ολοκλήρωση μελετών κατασκευής κυκλικών κόμβων στο οδικό δίκτυο 
ΠΕ Άρτας στις θέσεις: Άγιος Σπυρίδωνας, Κωστακιοί και Γαβριά (παροχή υπηρεσιών)» και 
«Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου αρδευτικού 
δικτύου Περάνθης – Λουτρουτόπου, καθώς και για τη βελτίωση λειτουργίας των αρδευτικών 
αντλιοστασίων συνδέσμου ΤΚ Γραμμενίτσας - Βλαχέρνας». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
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ΑΔΑ: 66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6



-99- 
 

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. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 323/25-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 455/25-02-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…. Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας προκειμένου να προχωρήσετε σε έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση των 

έργων (α) «Συλλογή τεχνικών στοιχείων για την ολοκλήρωση μελετών κατασκευής κυκλικών κόμβων στο 

οδικό δίκτυο ΠΕ Άρτας στις θέσεις: Άγιος Σπυρίδωνας, Κωστακιοί και Γαβριά (παροχή υπηρεσιών)» ποσού 

22.320,00 € και (β) «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου 

αρδευτικού δικτύου Περάνθης – Λουτρουτόπου, καθώς και για τη βελτίωση λειτουργίας των αρδευτικών 

αντλιοστασίων συνδέσμου ΤΚ Γραμμενίτσας - Βλαχέρνας», ποσού 37.200,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των 

πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας με ΚΑΕ 072.0899.01 

«Λοιπές ειδικές αμοιβές». ...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων 
εγκεκριμένων του ΕΦ/ΚΑΕ 1512 072.0899.01 «Λοιπές ειδικές αμοιβές» του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας οικ. έτους 2022, για την υλοποίηση των έργων: 

1. «Συλλογή τεχνικών στοιχείων για την ολοκλήρωση μελετών κατασκευής κυκλικών κόμβων στο οδικό 
δίκτυο ΠΕ Άρτας στις θέσεις: Άγιος Σπυρίδωνας, Κωστακιοί και Γαβριά (παροχή υπηρεσιών)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 22.320,00 € με ΦΠΑ και  

2. «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου αρδευτικού 
δικτύου Περάνθης – Λουτρουτόπου, καθώς και για τη βελτίωση λειτουργίας των αρδευτικών 
αντλιοστασίων συνδέσμου ΤΚ Γραμμενίτσας - Βλαχέρνας», προϋπολογισμού δαπάνης € 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. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/332/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 42ο 

Έγκριση απαλλαγής υπολόγου δαπάνης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) 
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. 
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Μακεδονίας. 

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

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

5. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της 
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 534/23-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
414/23-02-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται 
την έγκριση απαλλαγής υπαλλήλου της Π.Ε Άρτας, από κάθε ευθύνη ως υπόλογου 
Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής της Π.Ε Άρτας, κατόπιν υποβολής από τον 
υπόχρεο όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών απόδοσης, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στην εισήγηση.  

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την απαλλαγή του υπαλλήλου της Π.Ε Άρτας, Νικολάου Αμπελογιάννη, από κάθε 
ευθύνη ως υπολόγου του αριθµ. 80/18-02-2022 Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής της Π.Ε 
Άρτας, συνολικού ποσού 500,00 € το οποίο εκδόθηκε βάσει της αριθµ. 3/206/10-02-2022 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, και αφορά στη μίσθωση (8) γραμματοθυρίδων για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Άρτας και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Νομού Άρτας για το 
έτος 2022, κατόπιν υποβολής από τον υπόχρεο όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών 
απόδοσης. 
.………………………………………………………………………………………………….……… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/333/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 43ο 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 602/28-02-2022 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 470/28-02-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της 
Π.Ε. Άρτας, και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος του 
προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Άρτας έτους 2022, όπως εμφανίζονται στον συνημμένο στην 
εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν 
λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των 
αντίστοιχων εγκεκριμένων, του Ε.Φ. 072 και ανά Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, έτους 2022, καθώς και την υλοποίηση των αναφερομένων υπηρεσιών και 
προμηθειών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ύστερα από έρευνα αγοράς, σύμφωνα με τον 
κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

Α/

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

Ε.Φ. 072  

/ ΚΑΕ 

1 

Δαπάνη επισκευής και συντήρησης (εργασία) των φωτοτυπικών 

μηχανημάτων των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  

Εκπαίδευσης  Νομού Άρτας.    

150,00 € 0869 

2 

Δαπάνη προμήθειας ανταλλακτικών απαραίτητων για την επισκευή-

συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων των  Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Νομού Άρτας.      

700,00 € 1329 

3 

Δαπάνη προμήθειας διαφόρων υλικών (ταινίες σήμανσης, τσιμέντα,  

φτυάρια, γάντια κ.λ.π.) για  τις ανάγκες   συντήρησης του οδικού δικτύου 

από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας κατά τη διάρκεια του 

έτους 2022.   

   2.000,00 € 1699 

4 
Δαπάνη για εκτύπωση  Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για τις ανάγκες της 

Δ/νσης  Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της   Π.Ε. Άρτας. 
  300,00 €     0843 

5 

Δαπάνη προμήθειας ανταλλακτικού  (αντικατάσταση πλακέτας χειρισμού) 

απαραίτητο για την επισκευή-συντήρηση   της κλιματιστικής μονάδας στη  

Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.      

350,00 €   1329 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/334/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 44ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και για 
εργασίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων 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 
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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. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 602/28-02-2022 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 470/28-02-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με 

την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την «… Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση - 

επισκευή των οχημάτων & μηχ/των της ΠΕ Άρτας, συνολικού ποσού    δέκα πέντε  χιλιάδων   τριακοσίων    

ευρώ (15.300,00€)  ήτοι:  ποσό 11.300,00€  για αγορά ανταλλακτικών σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 072 

ΚΑΕ 1321  και ποσό 4.000,00€ για εργασίες επισκευής και συντήρησης  σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 

072 ΚΑΕ  0861  του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2022,   κατόπιν αιτήματος της επιτροπής 

επισκευής, συντήρησης, παραλαβής ανταλλακτικών, καυσίμων,  λιπαντικών κλπ  των οχημάτων & μηχ/των της 

Π.Ε. Άρτας, όπως αναλυτικά αναγράφονται στον κάτωθι πίνακα…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών, συνολικού ποσού 15.300,00 € με ΦΠΑ, οι 
οποίες εξυπηρετούν τους λειτουργικούς σκοπούς της Π.Ε. Άρτας, για τη συντήρηση - επισκευή 
των οχημάτων & μηχανημάτων της ΠΕ Άρτας κατόπιν αιτήματος της επιτροπής επισκευής, 
συντήρησης, παραλαβής ανταλλακτικών, καυσίμων, λιπαντικών κλπ των οχημάτων & 
μηχανημάτων της Π.Ε. Άρτας και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, έτους 2022 (ποσό 
11.300,00 € για αγορά ανταλλακτικών σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 072 & ΚΑΕ 1321 και 
ποσό 4.000,00 € για εργασίες επισκευής και συντήρησης σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 
072 & ΚΑΕ 0861 όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, καθώς και την 
υλοποίηση των αναφερόμενων υπηρεσιών/προμηθειών με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης, ως εξής: 

α/α 
Αριθ. 

Κυκλ. 
Είδος Εργασίες - Ανταλλακτικά 

Εκτιμώμενη δαπάνη 

συμπερ. ΦΠΑ (€) 

υλικά εργασίες  

1 ΜΕ 92817 Φορτωτής  Service, λάμπες  400,00 --- 

2 ΜΕ 92817 Φορτωτής  Μπλόκ τιμονιού (χειριστήριο)  4.700,00 700,00 

3 ΜΕ 92817 Φορτωτής  Επισκευή ελαστικού εις Ράμια  --- 130,00 

4 ΚΗΙ 7969 Φορτηγό  

Αλλαγή μπαταρία αλατιέρας & τοποθέτηση, 

επισκευή φώτων, καλώδια αλατιέρας, 

τοποθέτηση φάρου, μπουτόν αλατιέρας  

80,00 100,00 

5 ΚΗΙ 7969 Φορτηγό  

Αλλαγή αντλία υδραυλικού αλατιέρας, 

μπουτόν, σωλήνες καυσίμου, πιέσεως, 

ρουλεμάν, θηλιές πετρελαίου, λάδι  

450,00 150,00 

6 ΚΗΙ 7969 Φορτηγό  

Επισκευή κινητήρα αλατιέρας, εξάτμισης, 

τάπα ντεπόζιτο ανατροπής –μαχαιριού, 

κατασκευή βάσεις αλατιέρας, πίρους 

μαχαιριού, συγκόλληση μαχαιριού  

250,00 700,00 

7 ΚΗΙ 7969 Φορτηγό  Αλλαγή ελαστικών , μοντάρισμα  2.900.00 150,00 

8 ΚΗΙ 7969 Φορτηγό  Αλλαγή μαρκούτσι, ταφ  50,00 50,00 
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9 ΚΗΙ 7980 Φορτηγό  

Επισκευή μπουκάλα μαχαιριού, αλλαγή 

μαρκούτσια & τοποθέτηση, έλεγχος 

ηλεκτροϋδραυλικών αλατιέρας  

200,00 270,00 

10 ΚΗΙ 7980 Φορτηγό  Αλλαγή μπαταρία αλατιέρας  150,00 --- 

11 ΚΗΙ 7980 Φορτηγό  Συγκόλληση αψίδες αλατιέρας  & μαχαιριού  --- 200,00 

12 ΚΗΙ 7980 Φορτηγό  

Σύνδεση μοτέρ αλατιέρας, τοποθέτηση 

μπαταρίας, φάρο , επισκευή καλωδίων, 

επισκευή μίζας  

--- 200,00 

13 ΚΗΙ 7980 Φορτηγό  Service 600,00 300,00 

14 ΚΗΙ 7980 Φορτηγό  Ζυγοστάθμιση & μοντάρισμα ελαστικών  --- 100,00 

15 ΚΥ 9086 Φορτηγό  Αλλαγή μαρκούτσι  30,00 --- 

16 ΚΥ 9086 Φορτηγό  

Service, αλλαγή μαρκούτσια φρένων, 

σινεμπλόκ, σβήσιμο λαμπάκι ένδειξης 

βλάβης, εξαγωγή τροχών  

350,00 380,00 

17 ΚΗΥ 9114 Επιβατικό Αλλαγή σετ συμπλέκτη  450,00 250,00 

18 ΚΗΥ 9114 Επιβατικό Αλλαγή ελαστικού  140,00 --- 

19 ΚΗΗ 6783 Επιβατικό Service 100,00 50,00 

20 ΚΗΗ 6784 Επιβατικό Service 100,00 50,00 

21 ΚΗΙ 7970 Επιβατικό Επισκευή ελαστικού & ζύγιση ελαστικών  --- 40,00 

22 ΚΗΙ 8042 Ημιφορτηγό Service 350,00 150,00 

23 ΚΗΙ 8042 Ημιφορτηγό Ζυγοστάθμιση ελαστικών  --- 30,00 

Σύνολα: 11.300,00 4.000,00 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/335/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 45ο 

Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κατάρτιση των 
όρων της διακήρυξής του και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας, για την ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας για τα σχολικά έτη 
2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025 (από 12-09-2022 έως 31-08-2025) με δικαίωμα 
τετράμηνης παράτασης (έως 31-12-2025), προϋπολογισμού 7.615.961,82 € 
συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 

http://www.php.gov.gr/
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Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016) την υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις 
τροποποιήσεις αυτής καθώς και την υπ’ αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/26-9-2018).  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 60 «Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2021-2022» του Ν. 
4821/2021 (ΦΕΚ 134 Α/31-07-2021). 

6. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 602/28-02-2022 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 470/28-02-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με 
την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την «Α. Έγκριση διενέργειας διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές 

μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας για τα σχολικά 

έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025 (από 12-09-2022 έως 31-08-2025) με δικαίωμα τετράμηνης 

παράτασης (έως 31-12-2025) συνολικού ποσού επτά  εκατομμυρίων εξακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων 

εννιακοσίων εξήντα ένα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (7.615.961,82€) συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων 

προαίρεσης και ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου-Π.Ε. Άρτας 

(CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών επιβατών)  ΕΦ 191 & 192, ΚΑΕ 0821 με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής 

(συνημμένη η από  28-02-2022 εισήγηση) και Β. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής διεξαγωγής του ανωτέρω 

διαγωνισμού, αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους της Π.Ε. Άρτας … (Πίνακας)…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - 
Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 
2024-2025 (από 12-09-2022 έως 31-08-2025) με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (έως 31-12-
2025), προϋπολογισμού 7.615.961,82 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και 
ΦΠΑ, (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών επιβατών) σε βάρος των 
πιστώσεων των ΕΦ 191 & 192, ΚΑΕ 0821 των προϋπολογισμών της Π.Ε. Άρτας, των οικ. ετών 
2022, 2023, 2024 και 2025 σύμφωνα με την αριθμ. 4765(2021)/16-02-2022 (ΑΔΑ:6Χ807Λ9-
Ο5Α) απόφαση έγκρισης ανάληψης δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης του Αντιπεριφερειάρχη 
της Π.Ε. Άρτας και των με α/α 660 & αριθμ. πρωτ. 507/18-02-2022 (ΑΔΑ:63Ω37Λ9-ΙΗ6) και με 
α/α 662 & αριθμ. πρωτ. 508/18-02-2022 (ΑΔΑ:Ψ85Β7Λ9-ΤΜ0) αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης, οι οποίες καταχωρήθηκαν με α/α 648 και 649αντίστοιχα, στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας και 
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Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, από τον τόπο κατοικίας τους στη 
σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ 4217/26-9-2018), με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το 
αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 602/28-02-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διεξαγωγής και 
Αξιολόγησης των προσφορών, του ανωτέρω διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
μεταφοράς μαθητών, και ορίζει τα μέλη αυτής με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Π.Ε. 
Άρτας, ως εξής: 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 

Ψωμάς Γεώργιος, υπάλληλος του Γραφείου 

Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας με βαθμό Α΄, 

ως Πρόεδρο 

Κατέρος Δημήτριος, αν. Προϊστάμενος του   

Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε. 

Άρτας, με βαθμό Α΄ 

2 

Σταύρου Κων/νος, αν. Προϊστάμενος του 

Τμήματος Χορήγησης Αδειών  Κυκλοφορίας   της 

Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. 

Άρτας,  με βαθμό Α΄ 

Μπασιούκα Κων/νιά, υπάλληλος του Αυτοτελούς 

Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε Άρτας, με βαθμό 

Α΄ 

3 

Γούλα Διογένεια, αν. Προϊσταμένη του Τμήματος 

Χορήγησης  Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας και 

Φυσικών Πόρων της Δ/νσης Ανάπτυξης  της Π.Ε. 

Άρτας, με βαθμό Α΄       

 Ντεκουμέ Καλλιόπη, αν. Προϊσταμένη του 

Τμήματος Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας και 

Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. 

Άρτας, με βαθμό Α΄ 

Η ως άνω Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογεί τις προσφορές ή 
αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, β) ελέγχει την καταλληλότητα των 
προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης, γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές, δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας, 
με διαπραγμάτευση της διαδικασίας, με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύεται με τους προσφέροντες 
ή υποψηφίους, ε) εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη 
διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την 
αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, και στ) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο 
θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/336/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 46ο 

Έγκριση του Πρακτικού ΙV/15-02-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού 
για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής της Πράξης: 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 5000127» στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, 
συνολικού προϋπολογισμού 323.190,47 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθμ. 15/924/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί συγκρότησης και ορισμού 
των μελών της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης 
για την ανάθεση υλοποίησης του έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-
2016" - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 500127. 

7. Την αριθμ. 20/1276/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Άρτας, και καταρτίσθηκε η διακήρυξη του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού 
για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής της Πράξης 
«"ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016" - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 5000127», στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)  από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, 
συνολικού προϋπολογισμού 323.190,47 € με Φ.Π.Α. (280.280,50 € πλέον ΦΠΑ), με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, 
σύμφωνα και με το αριθμ. πρωτ. Δ.Δ. ΤΕΒΑ: 1022 οικ./29-07-2020 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ), με το 
οποίο διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη για τη διακήρυξη. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για τη διενέργεια του διαγωνισμού, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ. 071 
– ΚΑΕ:9459.004.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, 
σύμφωνα με την με α/α 309 & αριθμ. πρωτ. οικ. 182/17-01-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 
με α/α καταχώρησης 308 στο Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Π.Ε. Άρτας. 

8. Την αριθμ. 30/2022/19-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα 
Πρακτικά Ι/22-10-2020 και ΙΙ/11-11-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού του θέματος, βάσει της αριθ. πρωτ. 2499/18-08-2020 (Α/Α Συστήματος: 
94294) διακήρυξης, σύμφωνα με τα οποία: Α. Απορρίφθηκαν οι προσφορές των οικονομικών 
φορέων: με α/α 3 «ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΜΕΣΙΤΙΚΗ» και με α/α 6 «ΑΦΟΙ 
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ. ΕΞΑΓ. Α.Ε.» και Β. Αναδείχθηκαν προσωρινοί 
ανάδοχοι, οι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς, ανά Τμήμα της αριθ. πρωτ. 2499/18-08-2020 
διακήρυξης, ως εξής: α) ΤΜΗΜΑ 1 – ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ (ΦΕΤΑ), η ατομική επιχείρηση 
ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, με ποσό προσφοράς € 63.055,45 με ΦΠΑ, β) ΤΜΗΜΑ 2 – 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ, η εταιρεία «ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ Α.Ε.», με ποσό προσφοράς € 70.224,64 με 
ΦΠΑ και γ) ΤΜΗΜΑ 3 – ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, η ατομική επιχείρηση ΚΑΚΑΒΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, με ποσό προσφοράς € 29.601,85 με ΦΠΑ. 

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

10. Την με α/α 304 και αρ. πρωτ. 168/18-01-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, για το Έργο ΣΑΕ 
093/8 ΚΩΔ 2016ΣΕ09380044, ΟΠΣ 5000127 "ΑΠΟΚ/ΝΕΣ ΠΡΟΜ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚ/ΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016" ΠΕ 
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ΑΡΤΑΣ" η οποία καταχωρήθηκε με α/α 301 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

11. Την αριθμ. 6/326/26-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία, σε συμμόρφωση 
προς την αριθμ. 280,281/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 367 του Ν. 4412/2016, με την οποία έγιναν εν μέρει δεκτές οι από 14-12-
2020 Προδικαστικές Προσφυγές των εταιρειών «ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ KORINTHIAN PALACE 
CATERING A.E.» και «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καθώς και οι σχετικές παρεμβάσεις του «ΚΑΚΑΒΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ», επί των ανωτέρω Προσφυγών, και ακυρώθηκε μερικώς, σύμφωνα με το 
σκεπτικό της, η αριθμ. 30/2022/19-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των 
Πρακτικών Ι/22-10-2020 και ΙΙ/11-11-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 2499/18-08-2020 (Α/Α Συστήματος: 94294) 
διακήρυξη, για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής της Πράξης: 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 5000127» στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, 
συνολικού προϋπολογισμού 323.190,47 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 
071.9459.14.000.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, 

Α. Απορρίφθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων: α) «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ 
Α.Ε.» για τα Τμήματα 1, 2 και 3 του διαγωνισμού, β) «ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ» για τα Τμήματα 1 και 2 του διαγωνισμού, γ) «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΚΑΡΑΛΗΣ Α.Ε.» για το Τμήμα 1 του διαγωνισμού, δ) «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για τα 
Τμήματα 1 και 2 του διαγωνισμού και ε) «ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ Α.Ε.» για το Τμήμα 2 του διαγωνισμού. 

Β. Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για το Τμήμα 2 - ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ της αριθ. πρωτ. 
2499/18-08-2020 διακήρυξης του διαγωνισμού, η ατομική επιχείρηση «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 
ΙΩΑΝΝΗ» με ποσό προσφοράς € 82.230,78 με ΦΠΑ. 

12. Την αριθμ. 15/845/24-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
Πρακτικό ΙΙΙ/17-05-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού του θέματος, και 
κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματά του στον οικονομικό φορέα «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 
ΙΩΑΝΝΗ», του οποίου η προσφορά υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, καλύπτει τις απαιτήσεις της 
διακήρυξης ως προς την πληρότητα των κατατεθέντων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των 
Τεχνικών Προσφορών, κατέθεσε δε τις οικονομικότερες προσφορές, αποκλειστικά  βάσει τιμής, για 
την προμήθεια των τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής, ανά Τμήμα της αριθ. πρωτ. 
2499/18-08-2020 διακήρυξης, ήτοι: α) για το Τμήμα 1– ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ (ΦΕΤΑ), 
προσφερόμενη τιμή € 63.055,45 με ΦΠΑ, β) για το Τμήμα 2 - ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ, 
προσφερόμενη τιμή € 82.230,78 € με ΦΠΑ και γ) για το Τμήμα 3 - ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, προσφερόμενη τιμή € 29.601,85 € με ΦΠΑ τα δε δικαιολογητικά κατακύρωσης που 
προσκόμισε, ήταν πλήρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, σύμφωνα με το ανωτέρω, 
Πρακτικό ΙΙΙ/17-05-2021. 

13. Την αριθμ. 33/1939/26-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία, σε 
συμμόρφωση προς την αριθμ. 1294/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 367 του Ν. 4412/2016, με την οποία έγινε δεκτή 
η από 16-06-2021 με ΓΑΚ 1228/16-06-2021 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ 
ΓΕΥΜΑΤΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε.», και ακυρώθηκε η 
αριθμ. 15/845/24-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,καθώς και προς την αριθμ. 
Ν38/2021 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων (Τμήμα B΄ Μονομελές), με την οποία 
απορρίφθηκε η από 12-08-2021 αίτηση (ΑΝ 33/12-08-2021), του Δημητρίου Κάκαβου του Ιωάννη, 
περί αναστολής εκτέλεσης της αριθμ.1294/2021 απόφασης του 1ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών,  

Α. Απορρίφθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ», για 
τα Τμήματα 1, 2 και 3 του διαγωνισμού. 

Β. Αναδείχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι για τα Τμήματα 1, 2 και 3 του διαγωνισμού, οι κάτωθι 
οικονομικοί φορείς, οι οποίοι κατέθεσαν τις αμέσως επόμενες πλέον συμφέρουσες από οικονομική 
άποψη προσφορές αποκλειστικά βάσει τιμής, ως εξής: 
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ΤΜΗΜΑ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ 
ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ 1 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ (ΦΕΤΑ) 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 

KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. 

107.448,76 

ΤΜΗΜΑ 2 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ 
135.918,66 

ΤΜΗΜΑ 3 

ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
58.798,20 

14. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

15. Την με α/α 307 και αρ. πρωτ. 144/18-01-2022 (ΑΔΑ:6ΑΡΑ7Λ9-8ΣΞ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των  441.891,93 € με Φ.Π.Α., σε βάρος της πίστωσης 
του προϋπολογισμού της Π.Ε Άρτας οικονομικού έτους 2022, Ε.Φ.:071, ΚΑΕ:9459.14.000.01 η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 303 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

16. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 602/28-02-2022 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 470/28-02-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία 
εισηγείται την «Έγκριση του αριθμ. ΙV/15-02-2022 Πρακτικού (αποσφράγιση και αξιολόγηση 

δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού, της αριθ. πρωτ. 2499/18-08-2020  

(Α/Α Συστήματος: 94294) διακήρυξης της Π.Ε. Άρτας  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: ΠΕ ΑΡΤΑΣ” ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 

ΟΠΣ 5000127» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ 

(Τ.Ε.Β.Α.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 280.280,50 ευρώ, άνευ ΦΠΑ 

(323.190,47 ευρώ με ΦΠΑ)  (συνημμένο τα  αριθμ. ΙV/15-02-2022 Πρακτικό)  …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό ΙV/15-02-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με την 
αριθ. πρωτ. 2499/18-08-2020 (Α/Α Συστήματος: 94294) διακήρυξη, για την προμήθεια τροφίμων και ειδών 
βασικής υλικής συνδρομής της Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 5000127» 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)  από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, συνολικού 
προϋπολογισμού 323.190,47 € με Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.14.000.01 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, οικ. έτους 2022, 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και 
σύμφωνα με τα οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση, καταγραφή, έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν 
από τους οικονομικούς φορείς «KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε.» και «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
που αναδείχθηκαν προσωρινοί μειοδότες του διαγωνισμού, για τα Τμήματα 1 – ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟ 
ΠΡΟΪΟΝ (ΦΕΤΑ) και Τμήμα 2 - ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ο πρώτος και για το Τμήμα 3 - ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ο δεύτερος, της αριθ. πρωτ. 2499/18-08-2020 διακήρυξης, βάσει της αριθμ. 
33/1939/26-11-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αφού διαπίστωσε την πληρότητα των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια των τροφίμων 
και ειδών βασικής υλικής συνδρομής των αντιστοίχων τμημάτων της διακήρυξης, για τα οποία οι 
διαγωνιζόμενοι κατέθεσαν τις οικονομικότερες προσφορές, σύμφωνα με τον συνημμένο στο Πρακτικό, 
πίνακα. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων   
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− Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με την 
αριθ. πρωτ. 2499/18-08-2020 (Α/Α Συστήματος: 94294) διακήρυξη, για την προμήθεια τροφίμων και ειδών 
βασικής υλικής συνδρομής της Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 5000127» 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, συνολικού 
προϋπολογισμού 323.190,47 € με Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.14.000.01 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, 

στους κάτωθι οικονομικούς φορείς, για τα Τμήματα 1, 2 και 3 της διακήρυξης του διαγωνισμού, με τη 
σύναψη των σχετικών συμβάσεων και με ποσά, βάσει των οικονομικών προσφορών τους, όπως 
αναφέρονται κατωτέρω, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.14.000.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, σύμφωνα με την με α/α 307 
και αρ. πρωτ. 144/18-01-2022 (ΑΔΑ:6ΑΡΑ7Λ9-8ΣΞ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 303 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, ως εξής: 
 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ 
ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ 1 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ (ΦΕΤΑ) 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 

KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. 

107.448,76 

ΤΜΗΜΑ 2 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

ΠΑΡΘΕΝΟ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 

KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. 

135.918,66 

ΤΜΗΜΑ 3 

ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ 

ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
58.798,20 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο    ΙV 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. 

 

Στην Άρτα 27-1-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η ανωτέρω επιτροπή 

διεξαγωγής διαγωνισμών της Π.Ε. Άρτας που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 15/924/19-6-

2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να 

αποσφραγίσει και να αξιολογήσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατατέθηκαν στην 

ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει 

τιμής, για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 

– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: ΠΕ ΑΡΤΑΣ” ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000127» 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ 

ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ 

(Τ.Ε.Β.Α.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΑΡΤΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 280.280,50 ευρώ, 

άνευ ΦΠΑ (323.190,47 ευρώ με ΦΠΑ) σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 2499/18-8-2020 (Α/Α 

Συστήματος: 94294) διακήρυξη. 

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

 

1). Γεώργιος Ψωμάς, Πρόεδρος 

2). Μαρία Γρύλλια, μέλος 

3). Αριστούλα Στούπα, μέλος 

 

άπαντες υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

 

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της: 

 

1). την αριθμ. 1294/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

2).την αριθμ. 33/1939/26-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου 

3).το αριθμ. 212/25-1-2022 έγγραφο του Τμ. Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – 

Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας 

 

Κατατέθηκαν δικαιολογητικά κατακύρωσης από τους ακόλουθους μειοδότες: 

 

α). ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. 

β). ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής παρέλαβε και αρίθμησε τους φακέλους των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην  αποσφράγιση των 

φακέλων, τόσο ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, όσο και αυτών που 

υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή και στην μονογραφή τους. 

Η Επιτροπή σε επαναλαμβανόμενες συνεδριάσεις προέβη στην αξιολόγηση και 

καταγραφή των δικαιολογητικών κατακύρωσης ως ακολούθως: 
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Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΕΤΟΙΜΩΝ 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ 

KORINTHIAN 

PALACE 

CATERING A.E. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1 Ποινικό Μητρώο ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 
Φορολογική 

Ενημερότητα 
ΝΑΙ ΝΑΙ 

3 
Ασφαλιστική 

Ενημερότητα 
ΝΑΙ ΝΑΙ 

4 

Πιστοποιητικά περί 

μη πτώχευσης 

(που προβλέπονται 

από τη Διακήρυξη) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

5 

Υπεύθυνες δηλώσεις 

(που προβλέπονται 

από τη Διακήρυξη) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

6 
Νομιμοποιητικά 

έγγραφα 
ΝΑΙ ΝΑΙ 

7 ΓΕΜΗ ΝΑΙ ΝΑΙ 

8 

Βεβαίωση 

Πιστοληπτικής 

Ικανότητας 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

9 

ισολογισμοί 3ετίας 

(ΑΕ) ή Ε3-Ε5 ή 

Δήλωση Φόρου (ΦΠ) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

10 

Αντίγραφα 

συμβάσεων & 

Βεβαίωση 

Αναθέτουσας Αρχής 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

11 

Θεωρημένος 

κατάλογος 

προσωπικού 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

12 Άδειες κυκλοφορίας ΝΑΙ ΝΑΙ 

13 ISO ΝΑΙ ΝΑΙ 
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14 

Πιστοποιητικό 

Επιθεώρησης 

Εργασίας ή Υπεύθυνη 

Δήλωση ή Ένορκη 

Βεβαίωση 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη τις προσφορές 

καθώς επίσης και το Δημόσιο Συμφέρον 

 

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι    ο μ ό φ ω ν α  

 

υπέρ της  κατακύρωσης του διαγωνισμού  για την προμήθεια των τροφίμων και ειδών 

βασικής υλικής συνδρομής των αντιστοίχων  τμημάτων,  για τα  οποία οι διαγωνιζόμενοι  

κατέθεσαν τις οικονομικότερες προσφορές, όπως προκύπτει  από τον  παρακάτω πίνακα: 

 

 ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ KORINTHIAN 

PALACE CATERING A.E. 

107.448,76 

ΤΜΗΜΑ 2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ KORINTHIAN 

PALACE CATERING A.E. 

135.918,66 € 

ΤΜΗΜΑ 3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

58.798,20 € 

 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα υπογράφεται από τα μέλη της 

επιτροπής και υποβάλλεται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – 

Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας μαζί με το σχετικό φάκελο της προσφοράς, για τις δικές του 

περαιτέρω ενέργειες.    

 

Άρτα   15/2/2021 

 

 Η Επιτροπή 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Γεώργιος Ψωμάς 

Τα Μέλη 

 

 

 

Μαρία Γρύλλια 

 

 

 

Αριστούλα Στούπα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/338/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 48ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός Κομποτέικου ποταμού από φερτά υλικά μετά τις έντονες καταιγίδες 
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.  
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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. 2570/24-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 431/24-02-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη :  

1. Μετά τις τελευταίες καταιγίδες παρατηρήθηκε η μετακίνηση φερτών – σαθρών υλικών (πέτρες, ξύλα, 

κορμούς δένδρων) εντός της κοίτης του Κομποτέικου ποταμού. Απαιτείται λοιπόν άμεσα ο καθαρισμός της 

κοίτης, ώστε να απομακρυνθούν τα υλικά αυτά και να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα.    

2. Την  με  αριθμ. : 26446/1786/23-02-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού 6.200,00 € (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 : « Άμεσος καθαρισμός Κομποτέικου ποταμού από φερτά υλικά μετά τις έντονες καταιγίδες προς 

αποφυγή πλημμυρών (παροχή υπηρεσιών)».  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Άμεσος καθαρισμός Κομποτέικου ποταμού από 

φερτά υλικά μετά τις έντονες καταιγίδες προς αποφυγή πλημμυρών (παροχή υπηρεσιών) » του έργου : « 

Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 »  της ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 6.200,00 € (με Φ.Π.Α.). .…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 6.200,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 
δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», βάσει της σχετικής τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη 
το γεγονός ότι απαιτείται άμεσα ο καθαρισμός της κοίτης του Κομποτέικου ποταμού, ώστε να 
απομακρυνθούν τα φερτά – σαθρά υλικά (πέτρες, ξύλα, κορμοί δένδρων) που μετακινήθηκαν εντός της 
κοίτης μετά τις τελευταίες καταιγίδες, και να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα. 
.…………………………………………………………………………………………………………..……… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/340/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 50ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανανέωση του συμβολαίου πλήρους 
συντήρησης του λογισμικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας ACE 
ERP eCM - Κατασκευή, ACE ERP eCM - Μελέτη/Κοστολόγηση, ACE ERP eCM - ΣΑΥ ΦΑΥ 
και ACE ERP eCM – Επιμετρήσεις (πρόγραμμα σύνταξης μελετών), μαζί με συνδρομή 
συντελεστών αναθεώρησης, 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).  

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. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3026/21-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
405/22-02-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία εισηγείται: 
«… την έγκριση δαπάνης για την ανανέωση του συμβολαίου πλήρους συντήρησης του λογισμικού: ACE ERP 

eCM - Κατασκευή, ACE ERP eCM - Μελέτη/Κοστολόγηση, ACE ERP eCM - ΣΑΥ ΦΑΥ και ACE ERP eCM 

– Eπιμετρήσεις (πρόγραμμα σύνταξης μελετών), μαζί με συνδρομή συντελεστών αναθεώρησης, από 1/1/2022 

έως 31- 12-2022, σε βάρος του προϋπολογισμού της ΠΕ Θεσπρωτίας, έτους 2022, του Φορέα 072, με Κωδ. 

0899.01, προϋπολογισμού: 1.567,36 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.567,36 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε 
βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0899.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022, για την ανανέωση του συμβολαίου 
πλήρους συντήρησης του λογισμικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
ACE ERP eCM - Κατασκευή, ACE ERP eCM - Μελέτη/Κοστολόγηση, ACE ERP eCM - ΣΑΥ 
ΦΑΥ και ACE ERP eCM – Επιμετρήσεις (πρόγραμμα σύνταξης μελετών), μαζί με συνδρομή 
συντελεστών αναθεώρησης, για το έτος 2022 από (1-1-2022 έως 31-12-2022).  
.………………………………………………………………………………………………….……… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/341/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 51ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για θέματα Πολιτικής Προστασίας 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. 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6
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Μακεδονίας. 

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

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

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3238/24-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 428/24-02-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση των αναφερομένων στον συνημμένο πίνακα, δαπανών και τη διάθεση 
της αντίστοιχης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για θέματα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος του ΕΦ 
072 και των αντίστοιχων ΚΑΕ του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2022, όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρονται, για την παροχή 
υπηρεσιών, για θέματα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ως εξής: 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΦ 072 / 

ΚΑΕ 
ΠΟΣΟ (με ΦΠΑ) 

1 
Φιλοξενία σε ξενοδοχειακό κατάλυμα πλημμυροπαθούς 

οικογένειας στην περιοχή Σαγιάδας Θεσπρωτίας  
0899.01 400,00    

2 
Σίτιση πυροσβεστικού κλιμακίου που συμμετείχε στην 

κατάσβεση του EUROFERRY OLYMPIA  
1699.01  400,00     

Συνολικό ποσό 800,00 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/343/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 53ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για ηλεκτρολογικές εργασίες (παροχή 
υπηρεσιών) στην 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. 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6
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Μακεδονίας. 

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

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

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3053/22-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 407/22-02-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση διάθεσης πίστωσης για ηλεκτρολογικές εργασίες (Παροχή 
Υπηρεσιών) από τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Θεσπρωτίας, φορέας 072 Κωδικός  0899.01, 
σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 18.600,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 0899.01, του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2022, για την παροχή 
υπηρεσιών για ηλεκτρολογικές εργασίες και ειδικότερα για την συντήρηση πυλώνων στο 
επαρχιακό δίκτυο Μαυρουδίου, την επισκευή ηλεκτρολογικού πίνακα στο φράγμα Ραγίου και  
την συντήρηση ηλεκτρολογικών πινάκων και αλλαγή λαμπτήρων στο κτίριο της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/344/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 54ο 

Έγκριση μετάβασης της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, κας Σπανοπούλου - Σάρρα 
Ηλιάνας, στην Βαρκελώνη της Ισπανίας, το διάστημα 25-28/04/2022, προκειμένου να παραβρεθεί 
στην Διεθνή Έκθεση Seafood Expo Global, για την προβολή & προώθηση των προϊόντων των 
Ιχθυοκαλλιεργειών της Ηπείρου και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016), καθώς και του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες 
μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: 
ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων … του ν. 
4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)» του Αν. Υπ. Οικονομικών. 

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3195/23-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 416/23-02-
2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
μετάβασης της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, κας Σπανοπούλου - Σάρρα Ηλιάνας, στην 
Βαρκελώνη της Ισπανίας, το διάστημα 25-28/04/2022, προκειμένου να παραβρεθεί  στην Διεθνή 
Έκθεση Seafood Expo Global, για την προβολή & προώθηση των προϊόντων των Ιχθυοκαλλιεργειών 
της Ηπείρου και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την μετακίνηση της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, κας Σπανοπούλου - Σάρρα 
Ηλιάνας, με αρμοδιότητα θέματα ιχθυοκαλλιεργειών της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Βαρκελώνη της 
Ισπανίας, το διάστημα 25-28/04/2022, προκειμένου να παραβρεθεί στην Διεθνή Έκθεση Seafood Expo 
Global, για την προβολή & προώθηση των προϊόντων των Ιχθυοκαλλιεργειών της Ηπείρου και 

Β. Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος του ΕΦ 072 και 
ΚΑΕ 0717 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2022, όπως αναλυτικά 
κατωτέρω αναφέρονται, για την κάλυψη των δαπανών εγγραφής, μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης 
και διανυκτέρευσης της Αντιπεριφερειάρχη, ως εξής: 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Χ ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 100 Χ 4 400,00 € 

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 220 Χ 3 660,00 € 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ - 621,00 € 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ (ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΤΕΛ) - 89,00 € 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ   - 120,00 € 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ  - 140,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ: 2.030,00 € 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/345/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 55ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων εγγραφής των 
υπαλλήλων του Τμήματος Αλιείας, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, κ. Κωνσταντινίδη Ευάγγελου και κ. Περδικάρη Κωνσταντίνου, για τη 
συμμετοχή τους στην έκθεση Seafood Expo Global, που θα πραγματοποιηθεί στην 
Βαρκελώνη της Ισπανίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (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 τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016), καθώς και του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 
94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 
2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με θέμα «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων … του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)» του Αν. Υπ. Οικονομικών. 

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3108/22-02-2022 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 408/22-02-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η 
Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: « Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την εγγραφή, ποσού 280 ευρώ 

που αφορά τους μόνιμους υπαλλήλους του Τμήματος Αλιείας, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & 

Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, κ. Κωνσταντινίδη Ευάγγελου και κ. Περδικάρη 

Κωνσταντίνου, για τη συμμετοχή τους στην έκθεση Seafood Expo Global, που θα πραγματοποιηθεί στην 

Βαρκελώνη της Ισπανίας. Η έκθεση έχει ως στόχο την παρουσίαση νέων τεχνολογιών στον τομέα των 

υδατοκαλλιεργειών και της επεξεργασίας αλιευμάτων, μεταξύ άλλων. Το κόστος αφορά τον Ε.Φ. – Κ.Α.Ε. 

072.0881.01 …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 280,00 και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε 
βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 0881.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2022, για την κάλυψη των εξόδων εγγραφής 
των υπαλλήλων του Τμήματος Αλιείας, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, κ. Κωνσταντινίδη Ευάγγελου και κ. Περδικάρη Κωνσταντίνου, για τη συμμετοχή 
τους στην έκθεση Seafood Expo Global, που θα πραγματοποιηθεί στην Βαρκελώνη της Ισπανίας 
τον Απρίλιο του 2022 και έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, την παρουσίαση νέων τεχνολογιών στον 
τομέα των υδατοκαλλιεργειών και της επεξεργασίας αλιευμάτων.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/346/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 56ο 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων λειτουργικών δαπανών 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2939/21-02-
2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 401/22-02-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και 
διάθεσης πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2022, σύμφωνα με τον κατωτέρω 
πίνακα. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω δαπανών και τη διάθεση των απαιτούμενων 
πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2022, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

α/

α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ           

(Ποσό με ΦΠΑ) 

ΕΦ 072 / 

ΚΑΕ 

1 

Προμήθεια εξωτερικών 

/περιφερειακών συσκευών για 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

Προμήθεια  εξωτερικών /περιφερειακών 

συσκευών – CD,DVD,USB STICKS για 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές για τις 

ανάγκες  των υπηρεσιών  της ΠΕΘ 

200,00 € 1699.01 

2  

Προμήθεια τόνερ, μελανοδοχείων, 

μελανοταινιών, ανταλλακτικών 

περιφερειακών συσκευών και 

άλλων (drums,hardware κ.α.) 

Προμήθεια τόνερ, μελανοδοχείων, 

μελανοταινιών, ανταλλακτικών 

περιφερειακών συσκευών και άλλων 

(drums,hardware κ.α.)  

30.000,00 € 1329.01 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/347/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 57ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στο εθνικό οδικό δίκτυο Ηγουμενίτσας-Σαγιάδας-
Μαυροματίου και Φιλιάτες Βροσύνα». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (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. 1150/17-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 410/22-02-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη :  

1. Μετά από συνεχείς οχλήσεις του τμήματος Τροχαίας Ηγουμενίτσας και Φιλιατών αλλά και το με αριθ. 

Πρωτ. 583/28-01-2022 έγγραφο του Δημάρχου Φιλιατών ότι μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που 

σημειώθηκαν στην περιοχή Ηγουμενίτσας και Φιλιατών-Βροσύνας το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο 

παρουσίασε εκτεταμένες φθορές (λακούβες). Για την καλύτερη ασφάλεια των οδηγών καθίσταται 

επείγουσα και επιτακτική ανάγκη να γίνει η επούλωση των λακκουβών όσο το δυνατόν γρηγορότερα.    

2. Την  με  αριθμ. : 10971/802/27-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Συντήρηση - 

αποκατάσταση  εθνικού, επαρχιακού και λοιπού Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου>> της ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) του υποέργου: «Εργασίες 

επούλωσης οπών στο εθνικό οδικό δίκτυο Ηγουμενίτσας-Σαγιάδας-Μαυροματίου και Φιλιάτες 

Βροσύνα>>. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες επούλωσης οπών στο εθνικό οδικό δίκτυο 

Ηγουμενίτσας-Σαγιάδας-Μαυροματίου και Φιλιάτες Βροσύνα», 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, το οποίο 
όμως έπρεπε να είχε προγραμματισθεί και υλοποιηθεί στο πλαίσιο του υποέργου «Εργασίες 
επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 
(παροχή  υπηρεσιών)», το οποίο ανατέθηκε βάσει της αριθμ. 4/237/18-02-2022 απόφασης της Ο.Ε., 
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται 
κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στο εθνικό οδικό 
δίκτυο Ηγουμενίτσας-Σαγιάδας-Μαυροματίου και Φιλιάτες Βροσύνα», βάσει της σχετικής τεχνικής 
έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στην 
περιοχή Ηγουμενίτσας και Φιλιατών-Βροσύνας, το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο παρουσίασε 
εκτεταμένες φθορές (λακκούβες), οι οποίες πρέπει άμεσα να αποκατασταθούν, για την καλύτερη 
ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών. 
.…………………………………………………………………………………………………………..……… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/349/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 59ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 22-12-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων της 
5ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 350.000,00 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 
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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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 2/4/22-
02-2021, 4/9/02-04-2021, 9/25/29-06-2021, 11/31/12-08-2021 και 14/37/29-09-2021 αποφάσεις περί 
έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του. 

6. Την με α/α 1888 και αρ. πρωτ. 159850/4750/13-10-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού 
€ 350.000,00 για την πληρωμή του έργου «Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων της 5ης επαρχιακής οδού», 
σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.030.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα ΚΑΠ 
Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2048 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. 

7. Την αριθμ. 33/1926/26-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:  

Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων της 5ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού 
€ 350.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 5769/23-11-2021 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 186621/5758/23-11-2021 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Πρέβεζας.  Επίσης 
εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Πρέβεζας. 
Η προκαλούμενη δαπάνη για την κατασκευή του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 
02.04.071.9771.01.030.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 
2021, βάσει της με α/α 1888 και αρ. πρωτ. 159850/4750/13-10-2021 απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2048 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας και ορίστηκαν τα μέλη 
αυτής. 

8. Την αριθμ. 36/2132/29-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
από 22-12-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της 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. 184922, που διενεργήθηκε την 22-12-2021 για την κατασκευή του έργου 
Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων της 5ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 
350.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.030.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με το οποίο, αναδεικνύεται 
προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, ο οικονομικός φορέας «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», ο 
οποίος προσέφερε μέση έκπτωση πενήντα δύο επί τοις εκατό (52,00 %) και προσφερόμενο ποσό 
135.483,87 € (χωρίς ΦΠΑ). 

9. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

10. Την με α/α 584 και αρ. πρωτ. 16626/675/04-02-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 
350.000,00 για την πληρωμή του έργου «Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων της 5ης επαρχιακής οδού», σε 
βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.030.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2022 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα ΚΑΠ 
Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 576 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. 

11. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 469/24-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 433/24-02-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 24-02-
2022 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος. 
Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται 
στη διακήρυξη, βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη και εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης 
στον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση πενήντα 
δύο επί τοις εκατό (52,00 %) και προσφερόμενο ποσό 135.483,87 € (χωρίς ΦΠΑ). 
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12. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 24-02-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας για την 
σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), που 
διενεργήθηκε στις 22-12-2021, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 184922, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων της 5ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 350.000,00 
με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.030.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας,  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία 
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα 
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα 
την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», ο οποίος 
προσέφερε μέση έκπτωση πενήντα δύο επί τοις εκατό (52,00 %) και προσφερόμενο ποσό 135.483,87 € 
(χωρίς ΦΠΑ).  

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

− Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
που διενεργήθηκε στις 22-12-2021, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις 
τμημάτων της 5ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 350.000,00 με ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα 
«ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση πενήντα δύο επί τοις εκατό (52,00 
%) και προσφερόμενο ποσό 135.483,87 € (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με το από 22-12-2021 Πρακτικό της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 36/2132/29-12-2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 24-02-2022 Πρακτικού της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και 
εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων 
στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

− Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα 
«ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.» την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της 
Π.Ε. Πρέβεζας, στο ποσό των 135.483,87 € χωρίς ΦΠΑ, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις  
του Ε.Φ./ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.030.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας 
οικ. έτους 2022, βάσει της με α/α 584 και αρ. πρωτ. 16626/675/04-02-2022 απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 576 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας.  

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (2o)  

 

Δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:  

«Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων της 5ης επαρχιακής οδού» 

 

 

Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας σήμερα στις  24-2-2022, ημέρα Πέμπτη 

και ώρα 10:00 πμ οι: 

1. Νικόλαος Κατσάνος,    ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,      ως Πρόεδρος 

2. Πέτρος Βρέλλης,           ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ,   ως Μέλος 

3. Ελένη Βασιλειάδου       ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,     ως Μέλος 

 

της επιτροπής διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την με αρ. 33/1926/26-11-2021απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να 

προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου και την 

εισήγηση κατακύρωσης της σύμβασης, μετά την με αρ. 36/2132 /29-12-2021  (ΑΔΑ: Ω31Σ7Λ9-Κ17),  

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με την  οποία εγκρίθηκε το από 22-12-

2021 πρακτικό  διαγωνισμού και αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας  

«ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση πενήντα δύο επί τοις εκατό (52,00 

%) και προσφερόμενο ποσό 135.483,87  € (χωρίς ΦΠΑ). 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, στο πλαίσιο 

της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, προσκάλεσε με το με αρ. 14358 / 261 /02-02-2022 έγγραφο, τον 

προσωρινό μειοδότη  «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.»   να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών τα 

προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά 

έγγραφα νομιμοποίησης.  

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, ο οικονομικός φορέας υπέβαλε την 11-2-2022 τα 

παραπάνω δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ .  

Συνεπώς, τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου υποβλήθηκαν εμπροθέσμως και νομοτύπως από 

τον οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 

 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών, προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό 

φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που 

απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 

του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά τα πρωτότυπα 

έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, 

καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη 

μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια 
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και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα 

των πρωτοτύπων. 

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο 

της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 21491/469/14-02-

2022, τον σφραγισμένο φάκελο με τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη 

μορφή, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή.  

Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εμπροθέσμως και νομοτύπως από τον 

οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 

 

3. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και διαπίστωσε την 

πληρότητα και την εγκυρότητα τους.  

Σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, και σε εφαρμογή του άρθρου 4.2 της διακήρυξης, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του   έργου  «Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων της 5ης 

επαρχιακής οδού»  στον μειοδότη «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.»,  ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 

πενήντα δύο επί τοις εκατό (52,00 %) και προσφερόμενο ποσό 135.483,87  € (χωρίς ΦΠΑ). 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται σε τέσσερις (4) σειρές. 

 

Πρέβεζα, 24-2-2022 

Η επιτροπή διαγωνισμού 

 

 
Νικόλαος Κατσάνος 

 
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΕ  

 
Πέτρος Βρέλλης  

 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

 

 
Ελένη Βασιλειάδου     

    
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/351/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 61ο 

Έγκριση χορήγησης επιδόματος μεταφοράς μαθητών του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας 
(ΣΔΕ) 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 

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 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016) την υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις 
τροποποιήσεις αυτής καθώς και την υπ’ αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/26-9-2018).  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 60 «Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2021-2022» του Ν. 
4821/2021 (ΦΕΚ 134 Α/31-07-2021). 

6. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης της Δ/νσης 
Ανάπτυξης της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. 
πρωτ. 200/18-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 400/28-02-2022 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: ….  

5. Τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, Οικονομικού έτους 2022. 

6. Τις αριθμ. 1365/51/05-01-2022 & 1373/52/05-01-2022 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης (δέσμευση της 

πίστωσης) για την πραγματοποίηση της δαπάνης, καταχωρημένες στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 

Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας με α/α 82 και 83 αντίστοιχα. 

7. Την αρ. 25/1441/08-09-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα «  

Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας, που ήταν σε ισχύ την 30-06-2021 και έγκριση τροποποίησης 

αυτών.»  

8. Την αρ.25/1442/08-09-2021  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα « 

Έγκριση χορήγησης Ε.Μ.Δ. και επιδομάτων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, 

για το σχολικό έτος 2021-2022». 

9. Την αρ. 26/1520/17-09-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα 

«Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας, που ήταν σε ισχύ την 30-06-2021 και τροποποίησης δρομολογίων 

και έγκριση χορήγησης Ε.Μ.Δ. και επιδομάτων μεταφοράς μαθητών.».  

10. Την αρ.  28/1632/07-10-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα 

«Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας, που ήταν σε ισχύ την 30-06-2021 και τροποποίησης δρομολογίων 

και έγκριση χορήγησης Ε.Μ.Δ. και επιδομάτων μεταφοράς μαθητών.».  

11. Την αρ.  30/1761//27-10-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα 

«Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας και έγκριση χορήγησης Ε.Μ.Δ. και επιδομάτων 

μεταφοράς μαθητών».  

12. Την αρ.  33/1930/26-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα 

«Έγκριση παράτασης συμβάσεων  μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

που ήταν σε ισχύ την 30-06-2021χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας και έγκριση χορήγησης Ε.Μ.Δ. 

και επιδομάτων μεταφοράς μαθητών».  

13. Το αριθμ.πρωτ.13/11-2-2021 έγγραφο του ΣΔΕ, με το οποίο αιτείται τη χορήγηση μαθητικού επιδόματος, 

στους μαθητές που φοιτούν  στην εν λόγω σχολική μονάδα, Κατσάβαρο Γεώργιο και Τσολάκη Σεβαστή. 

14. Το γεγονός ότι η χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος κρίνεται επιβεβλημένη, προκειμένου να μετακινηθούν 

οι μαθητές.  

15. Τις διατάξεις του άρθρου 3 Κεφάλαιο Γ, παρ.1β της υπ. αριθμ.50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ4217/26-9-2018, 

αναφορικά με τη χορήγηση μαθητικού επιδόματος).   
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση Μαθητικού Επιδόματος στους μαθητές  του ΣΔΕ Πρέβεζας ως κατωτέρω: … (ΠΙΝΑΚΑΣ)  

Οι ως άνω προκαλούμενες δαπάνες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Π.Ε Πρέβεζας, οικονομικού έτους  

2022 (Ε.Φ.191,ΚΑΕ0821και Ε.Φ.192,ΚΑΕ082 …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την χορήγηση Μαθητικών Επιδομάτων, για το σχολικό έτος 2021-2022, σε μαθητές του 
Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Πρέβεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 
Κεφάλαιο Γ, παρ.1β της αριθμ. 50025/26-09-2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4217/26-9-2018), ως εξής: 

 

Α/

Α 

ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΜΑΘΗΤΗ 

Περιγραφή 

Δρομολογίου 

Χιλιομετρι

κή 

Απόσταση 

1 ΣΔΕ 
ΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΝΑΛΙ-

ΠΡΕΒΕΖΑ 
14 

2 ΣΔΕ ΤΣΟΛΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΣΟΛΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ 
ΜΥΤΙΚΑΣ-

ΠΡΕΒΕΖΑ 
7 

 
Οι ως άνω προκαλούμενες δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις των Ε.Φ.191, ΚΑΕ 0821 και 
Ε.Φ.192, ΚΑΕ 0821 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2022, σύμφωνα με τις 
αριθμ. 1365/51/05-01-2022 & 1373/52/05-01-2022 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
(δέσμευση της πίστωσης) για την πραγματοποίηση της δαπάνης, καταχωρημένες στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας με α/α 82 και 83 
αντίστοιχα. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/352/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 62ο 

Έγκριση παράτασης της αρ. πρωτ. 115221/4330/28.08.2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV007235585) 
σύμβασης της Π.Ε. Πρέβεζας, για την υλοποίηση του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών στην 
Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2020-2021». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (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 του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 999/25-02-2022 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 456/25-02-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η 
Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: …  

5. Την αρ. 15698/505/03.02.2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006235868) Διακήρυξη της Π. Ε. Πρέβεζας για την 

υλοποίηση του έργου «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών Π. Ε. Πρέβεζας για το έτος 2020-21». 

6. Την αριθμ. 19/1190/29.07.2020 (ΑΔΑ: ΩΑΜΦ7Λ9-ΔΘΚ, ΑΔΑΜ: 20AWRD007169131) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία έγινε η κατακύρωση του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού. 

7. Την αρ. πρωτ.: 115221/4330/28.08.2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV007235585) Σύμβαση η οποία συνομολογήθηκε 

μεταξύ της Π.Ε. Πρέβεζας και της αναδόχου εταιρείας "Σπύρος Παναγιωτόπουλος & Σία Ο.Ε.", με διακριτικό 

τίτλο GENERAL CONTROL και ιδιαίτερα το άρθρο 5 αυτής, στο οποίο μεταξύ των άλλων προβλέπεται ότι: 

"Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και ολοκληρώνεται την 31.03.2022. Ο 

συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου μπορεί να παραταθεί το ανώτερο μέχρι ένα μήνα, ύστερα από σχετικό 

αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μετά από 

απόφαση του αρμοδίου οργάνου, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των 

προβλεπόμενων κυρώσεων............. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ζητήσει την παράταση της 

υλοποίησης του προγράμματος, χωρίς την τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου, επί ένα μήνα: 

• Λόγω των κλιματικών συνθηκών, οι οποίες δεν ευνοούν την ανάπτυξη των προνυμφών των κουνουπιών ή 

εμποδίζουν την διενέργεια ψεκασμών.  

• ..............................". 

8. Το από 18.02.2022 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης – παραλαβής έργου "Καταπολέμηση 

κουνουπιών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για το έτος 2020-21". 

9. Το αρ. πρωτ. οικ. 373/21-02-22 έγγραφο της Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π. Ε. Πρέβεζας. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την παράταση της αρ. πρωτ: 115221/4330/28.08.2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV007235585) 

σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία του έργου: «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών Π. Ε. Πρέβεζας για 

το έτος 2020-21», κατά ένα μήνα από τον χρόνο λήξης αυτής (31.03.2022), ήτοι μέχρι την 30.04.2022, για 

τους λόγους που αναλυτικά εκτίθενται στο από 18.02.2022 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης – 

παραλαβής του ανωτέρω έργου. …». 

Στο επισυναπτόμενο στην εισήγηση, από 18-02-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής του Έργου, αναφέρονται επιλέξει τα εξής: 

«….  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

 

Συνεδρίασης Επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής έργου «καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. 

Πρέβεζας για τα έτη 2020-21».  

 

Στην    Πρέβεζα  σήμερα  την 18.2.2022                                  

Οι  υπογεγραμμένοι : 

1. Τέφα Αθηνα – κάδου Τ.Ε Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας με ειδικότητα Επόπτη Δημόσιας Υγείας,  

υπάλληλος  της Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Πρέβεζας. 

2. Κωτσούλας Κοσμάς - κάδου Τ.Ε Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας με ειδικότητα Επόπτη Δημόσιας Υγείας, 

υπάλληλος της Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Πρέβεζας. 

3. Τσαπάρας Αλέξιος – κλάδου Π.Ε Γεωτεχνικών με ειδικότητα Γεωπόνων, υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας 

 

που έχουμε οριστεί μέλη, σύμφωνα  με  την  υπ’  αρίθμ. πρωτ.116732/11158/01.09.2020 Απόφαση Περιφερειάρχη 

Ηπείρου (ΑΔΑ:Ψ2ΒΚ7Λ9-ΓΤ1), στην Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής του έργου «Καταπολέμηση 

κουνουπιών στην περιοχή της Π.Ε. Πρέβεζας  για το έτος 2020-21» ,  συνήλθαμε  σήμερα   περί  ώρα  08:30 πμ, 

στo γραφείo του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού ελέγχου Π.Ε. Πρέβεζας, προκειμένου να 

εξετάσουμε τις επικρατούσες συνθήκες και τα δεδομένα για τον προγραμματισμό  των  τριών πρόσθετων κύκλων 

του ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών,  που δεν εφαρμόστηκαν  λόγω κλιματολογικών 

συνθηκών κατά την διενέργεια του προγράμματος έτους 2021 και να εισηγηθούμε αναλόγως σχετικά με την έναρξή 

τους ή την παράταση ισχύος της σύμβασης κατά τα προβλεπόμενα στο αρ. 5 αυτής. 
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Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, λάβαμε υπόψη τα εξής:  

1. Την εγκύκλιο με αριθ. πρωτ. Δ1α/ΓΠοικ.61657/2.10.2020 (ΑΔΑ 6Ω5Β465ΦΥΟ-Ω6Υ) του Υπουργείου Υγείας. 

2. Τα με αριθ. πρωτ. οικ. 6324/11.3.2016 ‘Νοσήματα που μεταδίδονται με κουνούπια και σκνίπες σε περιοχές που 

υποδέχονται ή φιλοξενούν μετανάστες και πρόσφυγες – Εκτίμηση κινδύνου και δράσεις πρόληψης’ και 

αρ.πρωτ.ΚΠ2842/2021-04/02/2021 ‘Ολοκληρωμένα προγράμματα διαχείρισης κουνουπιών για την περίοδο 

μετάδοσης 2021’ έγγραφα του ΕΟΔΥ. 

3. Το σύνολο των σχετικών με το πρόγραμμα εγκυκλίων, εκθέσεων επιδημιολογικής επιτήρησης κ.λ.π του 

Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΔΥ καθώς και τις σχετικές με το πρόγραμμα, Αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής 

Οικονομίας. 

4. Τα επιδημιολογικά και εντομολογικά δεδομένα της περιοχής ευθύνης μας (Π.Ε. Πρέβεζα), έτσι όπως αυτά έχουν 

αποτυπωθεί στις Απολογιστικές εκθέσεις των προηγούμενων ετών εφαρμογής του προγράμματος. 

5. Τα αρ. 3 και 5 της με αρ. πρωτ. υπ’αριθμ.πρ.115221/4330/28.08.2020  (ΑΔΑΜ: 20SYMV007235585  2020-08-

28) σύμβασης με την ‘Σπύρος Παναγιωτόπουλος & Σια Ο.Ε’. 

6. Τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γεωγραφικού ανάγλυφου 

των διαφόρων περιοχών. 

Σε διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, έγιναν ομόφωνα δεκτά , τα εξής: 

Α. Όπως προκύπτει από τα πρακτικά παρακολούθησης του  έργου της (5) σχετικής σύμβασης, την 27.10.2021, 

ολοκληρώθηκαν οι 12 προβλεπόμενοι κύκλοι του ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών (ΠΕ 

Πρέβεζας – έτος 2021).  

Ακολούθησαν οι χειμερινοί μήνες, που λόγω των κλιματολογικών συνθηκών δεν ευνοούνταν η ανάπτυξη 

προνυμφών και οι επιχειρησιακές εφαρμογές των προγραμμάτων ανεστάλησαν.  

Β. Οι τρεις πρόσθετοι  κύκλοι που προβλέπονται από το άρ.3 της σχετικής  σύμβασης, κρίνουμε ότι  με βάση τις  

κλιματολογικές συνθήκες που επικράτησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα (χαμηλές θερμοκρασίες και 

παρατεταμένα διαστήματα χωρίς έντονες ή συνεχείς  βροχοπτώσεις) και επικρατούν και σήμερα, δεν είναι σκόπιμο 

να ξεκινήσουν εντός του Φεβρουαρίου, εφόσον αυτές δεν ευνοούν ιδιαίτερα την ανάπτυξη προνυμφών. 

Γ. Η ισχύς της σύμβασης λήγει την 31.3.2022 και απομένουν 3 (τρεις)  κύκλοι του ολοκληρωμένου προγράμματος 

, οι οποίοι εφαρμόζονται ανά δεκαπενθήμερο. 

Δ. Λόγω των χρονοβόρων προβλεπόμενων διαδικασιών, έως την ανωτέρω ημερομηνία, ενδέχεται να μην έχει 

υπογραφεί η νέα σύμβαση για το έργο ετών 2022-2023-2024 και να δημιουργηθεί αναπόφευκτα χρονικό κενό 

μεταξύ των επαναλήψεων των εφαρμογών, το οποίο ιδιαίτερα την Άνοιξη, είναι επιζήμιο για την επιδιωκόμενη 

αποτελεσματικότητα του έργου.  

    Λόγω των ανωτέρω, προτείνουμε την παράταση της χρονικής ισχύος της σύμβασης για 1 (ένα) μήνα, ήτοι έως 

30.4.2022, σύμφωνα με το αρ. 5 της σχετικής σύμβασης, ώστε οι υπολειπόμενοι 3 (τρεις) κύκλοι του προγράμματος 

να αξιοποιηθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 

H Επιτροπή 

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

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση, της αρ. πρωτ: 115221/4330/28.08.2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV007235585) σύμβασης 
της Π.Ε. Πρέβεζας, με την εταιρεία «Σπύρος Παναγιωτόπουλος & Σία Ο.Ε.», με διακριτικό τίτλο 
«GENERAL CONTROL», ανάδοχο του έργου «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας 
για το έτος 2020-2021», κατά ένα μήνα από τον χρόνο λήξης αυτής  (31-03-2022), ήτοι μέχρι την 30-04-
2022, για τους λόγους που αναλυτικά εκτίθενται στο από 18-02-2022 Πρακτικό της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του ανωτέρω έργου  (ανωτέρω υπό στ.5). 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/353/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 63ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονες καταιγίδες περιοχής 
Πολυστάφυλλου (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. 2578/24-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 435/24-02-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη :  

1. Ότι, απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση στη βατότητα  επί της επαρχιακής οδού περιοχής Πολυστάφυλλου 

Πρέβεζας, όπου λόγω των τελευταίων έντονων καταιγίδων που εκδηλώθηκαν στην περιοχή, ο μεγάλος 

όγκος και η ανεξέλεγκτη ροή των όμβριων υδάτων προκάλεσαν φθορές στο κατάστρωμα της οδού ( 

καθιζήσεις, θραύση  του οδοστρώματος μετά από ολίσθηση των πρανών κατάντη)  προς αποφυγή 

ατυχημάτων. Σημειώνεται ότι  η εν λόγω περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής 

Προστασίας.    

2. Την  με  αριθμ. : 26470/1793/23-02-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου:  «Συντήρηση – 

αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»  της ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με υποέργο : «  Άμεση αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονες 

καταιγίδες περιοχής Πολυστάφυλλου (παροχή υπηρεσιών) ». 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «  Άμεση αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονες 

καταιγίδες περιοχής Πολυστάφυλλου (παροχή υπηρεσιών)» του έργου :  «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, 

επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001,  προϋπολογισμού 24.800,00 €. .…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας μετά από 
έντονες καταιγίδες περιοχής Πολυστάφυλλου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής τεχνικής έκθεσης 
όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση στη βατότητα επί της επαρχιακής οδού περιοχής Πολυστάφυλλου 
Πρέβεζας -η οποία σημειωτέων έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας- 
όπου λόγω των τελευταίων έντονων καταιγίδων που εκδηλώθηκαν στην περιοχή, ο μεγάλος όγκος και η 
ανεξέλεγκτη ροή των όμβριων υδάτων προκάλεσαν φθορές στο κατάστρωμα της οδού (καθιζήσεις, 
θραύση του οδοστρώματος μετά από ολίσθηση των πρανών κατάντη) προς αποφυγή ατυχημάτων. 
.…………………………………………………………………………………………………………..……… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

      2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/354/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 64ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια αδρανών υλικών για την προστασία κοίτης ποταμού στα όρια του Δ.Δ. Κερασώνα». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (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. 2539/24-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 447/25-02-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ.  25566/1733 από  22-02-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001  και 

τίτλο : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ιδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: 

«Προμήθεια αδρανών  υλικών για την προστασία κοίτης ποταμού στα όρια του Δ.Δ. Κερασώνα».  

8.Την από 24-02-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την προμήθεια αδρανών υλικών  και 

ογκόλιθων για την ενίσχυση αναχωμάτων και επιχωμάτων προστασίας της κοίτης του ποταμού στα όρια του 

Δ.Δ. Κερασώνα. Θα γίνει επίσης αποκατάσταση προσβάσεων με αυτούσια υλικά τα οποία θα διαστρωθούν και 

θα συμπυκνωθούν προκειμένου να αποκατασταθεί η βατότητα.  

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

την προστασία κοίτης ποταμού στα όρια του Δ.Δ. Κερασώνα», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 

ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.   2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ιδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια αδρανών υλικών για την προστασία κοίτης 
ποταμού στα όρια του Δ.Δ. Κερασώνα», βάσει της από 24-02-2022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το 
γεγονός ότι αφορά στην  προμήθεια αδρανών υλικών και ογκόλιθων για την ενίσχυση αναχωμάτων και 
επιχωμάτων προστασίας της κοίτης του ποταμού στα όρια του Δ.Δ. Κερασώνα, ενώ επιπλέον θα γίνει 
αποκατάσταση προσβάσεων με αυτούσια υλικά τα οποία θα διαστρωθούν και θα συμπυκνωθούν 
προκειμένου να αποκατασταθεί η βατότητα. 
.…………………………………………………………………………………………………………..……… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

      2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/355/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 65ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση και ανακατασκευή οδοστρωμάτων πρόσβασης παραγωγικών μονάδων στα 
όρια του Δήμου Ζηρού (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2710/28-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 474/28-02-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ.   27303/1858  από  24-02-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και 

τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», 

Υποέργο: «Αποκατάσταση και ανακατασκευή οδοστρωμάτων πρόσβασης παραγωγικών μονάδων στα όρια του 

δήμου Ζηρού  (παροχή υπηρεσιών)».  

8.Την από 28-02-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες  με χωματουργικά μηχανήματα 

που θα πραγματοποιηθούν κατά μήκος του χωμάτινου οδικού δικτύου κυρίως, που χρησιμοποιούν παραγωγοί 

καθημερινά στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ζηρού.  Θα γίνει καθαρισμός του καταστρώματος της οδού, 

αποκατάσταση των καθιζήσεων με υλικά της περιοχής, καθώς και αποκατάσταση των τάφρων απορροής που 

διέρχονται ή τέμνουν το οδικό αυτό δίκτυο.  

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

οδοστρωμάτων πρόσβασης παραγωγικών μονάδων στα όρια του δήμου Ζηρού (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος 

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

Φ.Π.Α.)…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση και ανακατασκευή οδοστρωμάτων 
πρόσβασης παραγωγικών μονάδων στα όρια του Δήμου Ζηρού (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 
28-02-2022 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 που θα πραγματοποιηθούν κατά μήκος του χωμάτινου οδικού δικτύου κυρίως, που 
χρησιμοποιούν παραγωγοί καθημερινά στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ζηρού και συγκεκριμένα θα 
γίνει καθαρισμός του καταστρώματος της οδού, αποκατάσταση των καθιζήσεων με υλικά της περιοχής, 
καθώς και αποκατάσταση των τάφρων απορροής που διέρχονται ή τέμνουν το οδικό αυτό δίκτυο.  

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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: 66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6



-151- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/356/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 66ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκαταστάσεις στο επαρχιακό δίκτυο Λάκκας Σουλίου», προϋπολογισμού 
165.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 2829/28-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
480/28-02-2022 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.  27301/1857 από 24-02-2022 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού  165.000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της  ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001 και με τίτλο:  «Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 

δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο : «Αποκαταστάσεις στο επαρχιακό δίκτυο Λάκκας Σουλίου»). 

➢ Τα από    28-02-2022  συμβατικά τεύχη  του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από 

την Υπηρεσία μας, με την υπ’ αριθ. 28051/2709/28-02-2022 απόφαση. 

Και Επειδή  

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με 

απρόβλεπτο χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει προσφυγή 

στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται για το ότι  :   

➢ Κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου στην περιοχή της Λάκκας Σουλίου απαιτείται άμεσα να γίνουν 

παρεμβάσεις κυρίως στις προσβάσεις καλλιεργήσιμων εκτάσεων, αλλά και στις προσβάσεις των κατοίκων 

της περιοχής προς αυτές, προκείμενου να χρησιμοποιηθούν εν όψει της περιόδου όπου πραγματοποιούνται 

εργασίες που έχουν να κάνουν με τις καλλιέργειες.  

➢ Θα γίνουν παρεμβάσεις κυρίως σε χωμάτινο δίκτυο, θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες 

προσβασιμότητας, για την ασφαλή διέλευση τόσο των οδηγών όσο και των γεωργικών μηχανημάτων.  

➢ 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. Δημήτριος Τσιούμπος  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Η. 

3. Κωνσταντίνος Μπότης,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

Αναπληρωματικά μέλη :  

1. Ασπασία Γόγολου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

3. Αργύρης  Νάκος,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Η. 

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 : «Αποκαταστάσεις στο επαρχιακό δίκτυο Λάκκας Σουλίου». 

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 «Αποκαταστάσεις 
στο επαρχιακό δίκτυο Λάκκας Σουλίου», προϋπολογισμού 165.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα 
με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την 
αριθμ. πρωτ. 28051/2709/28-02-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της 
Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο  
«Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης 
εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν 
απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην 
αρ. πρωτ. 2829/28-02-2022 (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 
«Αποκαταστάσεις στο επαρχιακό δίκτυο Λάκκας Σουλίου», προϋπολογισμού 165.000,00 με 
ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Ιωάννης Μάμαλης Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος 

β) Δημήτριος Τσιούμπος   Πολιτικός Μηχανικός 

γ) Κωνσταντίνος Μπότης Πολιτικός Μηχανικός 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Ασπασία Γόγολου Πολιτικός Μηχανικός 

β) Κωνσταντίνος Γκεσούλης Πολιτικός Μηχανικός 

γ) Αργύρης  Νάκος Πολιτικός Μηχανικός 

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, τονίζοντας ότι συμφωνεί με την 
σκοπιμότητα και αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου, εκφράζει όμως τη διαφωνία του για την 
επιλογή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για την 
κατασκευή του και όχι κανονικού διαγωνισμού. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/357/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 67ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης και κατανομή αυτής, για την επισκευή και συντήρηση 
κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000000. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (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 Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2865/28-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 482/28-02-
2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…  Έχοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16   «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών  (Προσαρμογή στις  Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  και των προμηθειών  υλικών)  με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα άρθρο 

118 και το τμήμα ΙΙ   «Διατάξεις  για την εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας αγαθών», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει   

2. 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». 

3. Την αντιμετώπιση των αναγκών επισκευής και συντήρησης κτιρίων αρμοδιότητας Π.Η.  σας παρακαλούμε 

να προβείτε  : Στην  έγκριση και την κατανομή  ποσού 71.800,00€ στα εξής υποέργα: (ΠΙΝΑΚΑΣ)…» 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 71.800,00 και τη διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000000 και τίτλο «Επισκευή και 
συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», καθώς και την κατανομή της 
ανωτέρω πίστωσης στα υποέργα, όπως αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα αναφέρονται, βάσει των 
σχετικών αποφάσεων έγκρισης διάθεσης πίστωσης, για την επισκευή και συντήρηση των κτιρίων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για εργασίες που θα γίνουν δι’ αυτεπιστασίας και για προμήθειες υλικών, με απ’ 
ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), με μέριμνα και ευθύνη της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, ως εξής: 
 

Α/Α 
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ   ΠΟΣΟ σε  € 

(με Φ.Π.Α.) Α΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

1 
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου 

έτους 2022 και ανειλημμένες υποχρεώσεις  
24.800,00 

2 Προμήθεια αρχειοθηκών (παντός τύπου) έτους 2022 και ανειλημμένες υποχρεώσεις 15.000,00  

3 Προμήθεια οικοδομικών υλικών έτους 2022 και  ανειλημμένες υποχρεώσεις  15.000,00 
 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ) (1)  :  54.800,00 

 Β΄ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

1 Επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού γραφείων έτους 2022 και ανειλημμένες υποχρεώσεις  7.000,00 

2 
Επισκευή και συντήρηση δαπέδων παντός τύπου και ορθομαρμαρώσεων έτους 2022 και  

ανειλημμένες υποχρεώσεις 
 10.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΩΝ)  (2) :  17.000,00   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΥΛΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ)       71.800,00 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/358/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 68ο 

Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων (πετρελαίου) θέρμανσης για τις ανάγκες 
των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφέρειας  Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων και 
των κτιρίων των Δ/νσεων Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (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. 21/1214/30-07-2021, 23/1321/11-08-2021, 30/1741/27-10-2021 και 33/1909/26-
11-2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης της 
σχετικής πίστωσης, διενέργειας, κατάρτισης της διακήρυξης και συγκρότησης της 
Επιτροπής, έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας και κατακύρωσης των 
αποτελεσμάτων του ανοιχτού (άνω των ορίων)  ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Α/Α 
Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 136290/2021), για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για 
το έτος 2022. 

6. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την αριθμ. 4/250/18-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
η δαπάνη ποσού 30.000,00 € πλέον ΦΠΑ, και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε 
βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 1512 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, για την προμήθεια 
των αντίστοιχων ποσοτήτων σε λίτρα καυσίμου (πετρελαίου) θέρμανσης, η οποία είναι 
απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, 
λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή μας, και την 
ανάγκη προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, τόσο για το κτίριο του Διοικητηρίου της 
Περιφέρειας Ηπείρου όσο και για τα κτίρια όπου στεγάζονται περιφερειακές υπηρεσίες εντός 
του Νομού Ιωαννίνων, αλλά και για τα κτίρια στα οποία στεγάζονται οι Δ/νσεις Α/θμιας και 
Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων, των οποίων η Περιφέρεια Ηπείρου καλύπτει τις 
λειτουργικές δαπάνες και δεδομένου ότι ο σχετικός διαγωνισμός για την προμήθεια 
πετρελαιοειδών για το έτος 2022, δε έχει ακόμη ολοκληρωθεί εφόσον εκκρεμεί διαδικασία 
δικαστικής προστασίας από συμμετέχοντα στον διαγωνισμό. 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. οικ. 2035/28-02-2022 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 481/28-02-2022 αντίστοιχα στον φάκελο εισηγήσεων 
2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  «… Έχοντας υπόψη την μη 

ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού άνω των ορίων διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών 

που συμπεριλαμβάνει και την προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου) θέρμανσης για το 2022 και δεδομένου των 

καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή μας, όπου πιθανότατα θα πρέπει να εφοδιαστεί με καύσιμο 

(πετρέλαιο) θέρμανσης τόσο το κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου όσο και οι περιφερειακές υπηρεσίες που 

στεγάζονται σε διάφορα κτίρια εντός του Νομού Ιωαννίνων, αλλά και τα κτίρια που στεγάζονται οι Δ/νσεις 

Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων, των οποίων καλύπτουμε τις λειτουργικές τους δαπάνες, και 

προκειμένου να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία των συγκεκριμένων αυτών υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, 

εισηγούμαστε την ανάθεση της δαπάνης 30.000,00 €, πλέον του Φ.Π.Α., η οποία θα περιλαμβάνει την 

προμήθεια των αντίστοιχων ποσοτήτων σε λίτρα καυσίμου (πετρελαίου) θέρμανσης στην εταιρεία 

Τσαγκογιάννης Κωνσταντίνος η οποία ανταποκρίθηκε στην σχετική πρόσκληση αποστολής οικονομικής 

προσφοράς, προσφέροντας μάλιστα έκπτωση 5,01% (πέντε κόμμα μηδέν ένα τοις εκατό) επί της μέσης λιανικής 

τιμής, όπως αυτή αποτυπώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας για την περιοχή των Ιωαννίνων. Για τα ανωτέρω η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις 

του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου Π.Ε. Ιωαννίνων για το 2022 Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 1512 …». 
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9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την ανάθεση της προμήθειας καυσίμων (πετρελαίου) θέρμανσης, τόσο για το κτίριο του 
Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου όσο και για τα κτίρια όπου στεγάζονται περιφερειακές 
υπηρεσίες εντός του Νομού Ιωαννίνων, αλλά και για τα κτίρια στα οποία στεγάζονται οι Δ/νσεις 
Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων, των οποίων η Περιφέρεια Ηπείρου καλύπτει τις 
λειτουργικές δαπάνες, 

στην ατομική επιχείρηση «Τσαγκογιάννης Κωνσταντίνος» (έδρα Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, τηλ. 
2651077075-79301), με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η οποία ανταποκρίθηκε την 28-
02-2022 στην σχετική πρόσκληση αποστολής οικονομικής προσφοράς του Τμήματος 
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, προσφέροντας έκπτωση 5,01% 
(πέντε κόμμα μηδέν ένα τοις εκατό) επί της μέσης λιανικής τιμής, όπως αυτή αποτυπώνεται από 
το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
για την περιοχή των Ιωαννίνων. 

Η ως άνω ανάθεση, περιλαμβάνει την προμήθεια των αντίστοιχων ποσοτήτων σε λίτρα 
καυσίμου (πετρελαίου) θέρμανσης, έως τη δαπάνη ποσού 30.000,00 € πλέον ΦΠΑ, η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 1512 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 
/ Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, σύμφωνα με την αριθμ. 4/250/18-02-2022 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και βάσει της με α/α 731 και αριθμ. πρωτ. 28190/1885/25-
02-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 725 στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/359/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση του από 25-02-2022 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 «Ειδικές μεταφορές υλικών από το Ελληνικό Αττικής στα Ιωάννινα 
(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).  
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-
10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

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

5. Την αριθμ. 3/222/10-02-2022 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 «Ειδικές μεταφορές υλικών από το 
Ελληνικό Αττικής στα Ιωάννινα (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, 
σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με 
την αριθμ. πρωτ. 18718/1875/09-02-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της 
Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 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. 1876/09-02-2022 
εισήγηση της υπηρεσίας. Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελής 
Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του 
θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 
και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 2789/25-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
483/01-03-2022 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 «Θ. ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΜΕΠΕ», με ποσό προσφοράς 57.600,00 
€ χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 4,00%. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
τοποθετήθηκε ως εξής: «Έχουμε εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία μας για την εκτέλεση 
έργων με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016. Για το συγκεκριμένο έργο συμφωνούμε λόγω της σοβαρότητας και του επείγοντος 
της εκτέλεσής του και ζητούμε να υπάρξει σχετική ενημέρωση στο Περιφερειακό Συμβούλιο». 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 25-02-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, 
που διενεργήθηκε στις 24-02-2022 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 
παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 23230/2296/14-02-2022 Πρόσκλησης και λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 3/222/10-02-2022  απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ειδικές μεταφορές υλικών 
από το Ελληνικό Αττικής στα Ιωάννινα (παροχή υπηρεσιών)», 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) «ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» β) «ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΕΛΗΣ  Κ. ΠΑΥΛΟΣ » και γ) «Θ. ΠΑΤΟΥΝΑΣ  ΜΕΠΕ» και αφού τις 
έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο 
διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και 
διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους στον σχετικό 
πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, 
στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.  

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα 
«Θ.ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΜΕΠΕ» 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 «Θ. ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΜΕΠΕ», με ποσό προσφοράς 57.600,00 € χωρίς 
Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 4,00%. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ειδικές μεταφορές υλικών από το Ελληνικό Αττικής στα 
Ιωάννινα (παροχή υπηρεσιών)», 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 «Θ. 
ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΜΕΠΕ», με ποσό προσφοράς 57.600,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 
4,00% και 

− Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «Θ. ΠΑΤΟΥΝΑΣ 
ΜΕΠΕ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 
57.600,00 € 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». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 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 ενιαίο ποσοστό έκπτωσης– άρθρο 95 παρ.2 του Ν. 
4412/2016, για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση υλοποίησης του υποέργου 
«Ειδικές μεταφορές υλικών από το Ελληνικό Αττικής στα Ιωάννινα (παροχή 
υπηρεσιών) », της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001 προϋπολογισμού 
74.400,00 € με Φ.Π.Α. 
 
Στα Ιωάννινα, την 24-02-2022 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 09:30 π.μ. (μισή ώρα πριν την 
ώρα αποσφράγισης) οι υπογράφοντες: 

1. Μπλιθικιώτη Μαρινέλα , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως  πρόεδρος, 
2. Καραγιαννίδης  Χρήστος , Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως τακτικό 

μέλος, 
3.Τσιούμπος Δημήτριος ,Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως αναπληρ/τικό 

μέλος, 
 
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας και   
έχοντας υπ’ όψη:  

- Την υπ. Αριθμ. 3/222/10-02-2022 (ΑΔΑ: ΩΣΒΤ7Λ9-4ΟΕ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία : α) εγκρίθηκε η προσφυγή σε διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση υλοποίησης του υποέργου «Ειδικές μεταφορές 
υλικών από το Ελληνικό Αττικής στα Ιωάννινα (παροχή 
υπηρεσιών)»,προϋπολογισμού 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.),σύμφωνα με την αρ. Πρωτ. 
18718/1875/09-02-2022  απόφαση έγκρισης των συμβατικών τευχών του έργου της 
επικεφαλίδας ,απόφαση της Υπηρεσίας μας,και β) έγινε η συγκρότηση της Επ. 
Διαγωνισμού. 

- Την υπ. Αριθμ. 23230/2296/14-02-2022 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 
σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 με την οποία προσκλήθηκαν τρείς 
(3) οικονομικοί φορείς , 

συγκεντρωθήκαμε,στο γραφείο 346 της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να 
διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Μετά το πέρας που τάχθηκε από την πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης ως 
χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών χωρίς να εμφανισθεί ενδιαφερόμενος, και αφού 
διαπιστώθηκε ότι είχαν κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας τρείς (3) προσφορές, 
η Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.  
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Εν συνεχεία όλοι οι φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή και 
καταχωρήθηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Α/Α Αρ. πρωτ/ημερομηνία Επωνυμία προσφέροντα 

1  27393 /2637 / 24 - 02 -2022 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2 
 

 27402 /2638 / 24 - 02 - 2022 
ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΕΛΗΣ  Κ. ΠΑΥΛΟΣ   

3 
 

27408 /2639 / 24 – 02 - 2022 
Θ.ΠΑΤΟΥΝΑΣ  ΜΕΠΕ      

 

Σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 23230/2296/14-02-2022 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 της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της 

οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών,της αριθμητικής και ολόγραφης αναγραφής των  
ποσοστών έκπτωσης. Ακολούθως  οι προσφορές καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη 
σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2 ). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα- 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση 

% 

1ος Θ.ΠΑΤΟΥΝΑΣ  ΜΕΠΕ 57.600,00 € 4,00% 

2ος ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΕΛΗΣ  Κ. ΠΑΥΛΟΣ  58.200,00 € 3,00% 

3ος ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   58.800,00 €  2,00% 

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

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

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

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

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
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Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα- 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση 

% 

1ος Θ.ΠΑΤΟΥΝΑΣ  ΜΕΠΕ 57.600,00 € 4,00% 

2ος 

 
ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΕΛΗΣ  Κ. ΠΑΥΛΟΣ   

 
58.200,00 € 3,00% 

3ος ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   58.800,00 € 2,00% 

 
Η Υπηρεσία καλεί με το αριθ. Πρωτ. 27408 /2639 / 24-02-2022 έγγραφό της, τον 
προσωρινό μειοδότη «Θ.ΠΑΤΟΥΝΑΣ  ΜΕΠΕ » να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών 
από τη λήψη της παρούσας, σε εφαρμογή  του Ν.4412/2016,  επικαιροποιημένα και σε 
ισχύ τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία, όπως δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ και 
απαιτούνται, σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. 
Στις 25 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00, η ανωτέρω επιτροπή 
συνήλθε σε συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των 
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη «Θ.ΠΑΤΟΥΝΑΣ  
ΜΕΠΕ  »  σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 28789/2789/25-02-2022  έγγραφό του. 
 

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

• Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα 
• Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της 

πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32, 
παρ.2γ του Ν.4412/2016 και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης υλοποίησης του υποέργου «Ειδικές μεταφορές υλικών από το Ελληνικό Αττικής στα 

Ιωάννινα (παροχή υπηρεσιών) », προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., στον οικονομικό 

φορέα  «Θ.ΠΑΤΟΥΝΑΣ  ΜΕΠΕ»,ο οποίος προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση, με ποσό 
προσφοράς 57.600,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 4,00%.  
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού ως κατωτέρω.  

Ιωάννινα  25 - 02- 2022 
 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Η   πρόεδρος Τα μέλη 

 

 
Μπλιθικιώτη  Μαρινέλα        

 

 
             Καραγιαννίδης  Χρήστος    

 
 

       Τσιούμπος Δημήτριος    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/360/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Έγκριση 6ης Τροποποίησης και αύξηση της κατανομής της πίστωσης για την επισκευή 
και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000000. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 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. 4/249/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
η δαπάνη συνολικού ποσού € 80.500,00 και η διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000000 και τίτλο 
«Επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», καθώς 
και η κατανομή της ανωτέρω πίστωσης στα υποέργα, όπως αναλυτικά στον συνημμένο 
πίνακα αναφέρονται, για την επισκευή και συντήρηση των κτιρίων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
για εργασίες που θα γίνουν, δι’ αυτεπιστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του 
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και για προμήθειες (υλικών), με απ’ 
ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, με μέριμνα και ευθύνη της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Τις αριθμ. 5/287/18-02-2021, 17/897/11-06-2021, 24/1355/27-08-2021, 33/1943/26-11-
2021 και 35/2102/21-12-2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες 
εγκρίθηκαν  η 1η, 2η, 3η, 4η και 5η τροποποίηση αντίστοιχα της ανωτέρω κατανομής της 
πίστωσης. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2898/01-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
485/01-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την «… Την 

6η τροποποίηση και αύξηση της κατανομής της εγκεκριμένης πίστωσης με την αρ. 35/2102/21-12-2021 

απόφασης της Ο.Ε.Π.Η., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2020ΕΠ53000000 και τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου 2020-

2022» και του τρόπου εκτέλεσης  των εργασιών  που θα γίνουν δια αυτεπιστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 177 του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις  Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  και των προμηθειών (υλικών)  με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα άρθρο 118 

και το τμήμα ΙΙ «Διατάξεις για την εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας αγαθών».  Για την αντιμετώπιση των 

αναγκών επισκευής και συντήρησης κτιρίων αρμοδιότητας Π.Η. σας παρακαλούμε να προβείτε: Στην 6η 

τροποποίηση και αύξηση της κατανομής, όπως αναλυτικά αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:…», 
σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.  

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την 6η τροποποίηση της κατανομής και τη διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000000 και τίτλο 
«Επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», η οποία είχε 
εγκριθεί με την αριθμ. 4/249/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και 
τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 5/287/18-02-2021, 17/897/11-06-2021, 24/1355/27-08-2021, 
33/1943/26-11-2021 και 35/2102/21-12-2021 όμοιες αποφάσεις και πλέον διαμορφώνεται στο 
συνολικό ποσό των € 140.800,00 με αύξηση της κατανομής και κατανέμεται στα υποέργα, όπως 
αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα αναφέρονται, βάσει των σχετικών αποφάσεων έγκρισης 
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διάθεσης πίστωσης, για την επισκευή και συντήρηση των κτιρίων της Περιφέρειας Ηπείρου, για 
εργασίες που θα γίνουν, δι’ αυτεπιστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και για προμήθειες (υλικών), με απ’ 
ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, με μέριμνα και ευθύνη της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, ως εξής: 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
ΠΟΣΟ σε  € 

με ΦΠΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

Α΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

1 
Προμήθεια  ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2021 και 

ανειλημμένες υποχρεώσεις  
15.000,00 16673/557/08-02-2021 

2 
Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών  έτους 2021 και 

ανειλημμένες υποχρεώσεις 
8.000,00  16673/557/08-02-2021 

3 Προμήθεια αρχειοθηκών και ντέξιον για τις Υπηρεσίες της 

Περιφέρειας Ηπείρου  έτους  2021 
15.000,00 

16693/559/08-02-2021 

(Ο.Ε. Στις 24-11-2021) 

4 Προμήθεια περσίδων σκίασης για τις Υπηρεσίες της 

Περιφέρειας Ηπείρου  έτους  2021 
3.000,00 

16694/560/08-02-2021 

(Ο.Ε. Στις 09-06-2021) 

5 
Προμήθεια καθισμάτων και γραφείων για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2021 
15.000,00 16698/561/08-02-2021 

6 Προμήθεια laminate έτους  2021 2.000,00 82646/5445/09-06-2021 

7 Προμήθεια υλικών συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων (πλην 

ηλεκτρολογικού υλικού) έτους 2021 
15.000,00 

82640/5442/09-06-2021 

(Ο.Ε. στις 24-11-2021) 

8 Προμήθεια μεταλλικών ραφιών για το αρχείο της Δ/νσης 

Μεταφορών 
6.500,00 

127068/10712/20-08-2021 

(Ο.Ε. στις 01-03-2022) 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ) (1)  : 79.500,00€  

Β΄ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

1 Ανακαίνιση χρωματισμών  κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου  έτους 

2021 
16.000,00 

16719/562/08-02-2021 

(Ο.Ε. Στις 09-06-2021) 

2 Συντήρηση Η-Μ εγκαταστάσεων  έτους 2021 και ανειλημμένες 

υποχρεώσεις 
24.800,00 

16727/563/08-02-2021 

(Ο.Ε. Στις 16-12-2021) 

3 
Ξυλουργικές εργασίες Α’ Διοικητηρίου,  

Β’ Διοικητηρίου και λοιπών κτιρίων αρμοδιότητας Π.Η. έτους  

2021 
1.500,00 16746/564/08-02-2021 

4 
Συντήρηση και επισκευή κουφωμάτων αλουμινίου και 

σιδηρουργικές εργασίες  

έτους 2021 
 10.000,00  

16749/565/08-02-2021 

(Ο.Ε. Στις 09-06-2021) 

5 Εργασίες επισκευής στεγών (με χρήση γερανού) κτιρίων Π.Η. 

έτους 2021 
6.000,00 

16765/566/08-02-2021 

(Ο.Ε. Στις  09-06-2021) 

6 Κατασκευή χωρισμάτων από γυψοσανίδες έτους 2021 3.000,00 82637/5440/09-06-2021 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΩΝ)  (2) :   61.300,00€    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΥΛΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ)     140.800,00€   

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/361/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι», 
αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-09-2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

5. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2426/23-02-2022 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 486/01-03-
2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 
«…. 5.Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου 

υπογράφηκε την  22-04-2020 για ποσό  157.857,63€ χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης 

του έργου ορίστηκε σε οκτώ (08)  μήνες με λήξη την  22-12-2020, με την υπ’ αριθ. 31/2112/01-12-2020  

(ΑΔΑ:ΩΩΧ37Λ9-Χ1Ρ) απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 1η 

παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την  30-06-2021, με την υπ’ αριθ.  14/713/13-05-2021 

(ΑΔΑ:Ψ0Ω7Λ9- ΗΤΑ) απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 2η 

παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την  30-09-2021, με την υπ’ αριθ. 24/1397/27-08-2021 

(ΑΔΑ:ΩΘ107Λ9-6ΤΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 3η  

παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την  30-12-2021 και με την υπ’ αριθ. 36/2107/29-12-2021  

(ΑΔΑ: Ω31Σ7Λ9- Κ17) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 4η 

παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 30-03-2022. 7. Με την από  18-02-2022 αίτησή του, 

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

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

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

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

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

κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή κατά 

τη διάρκεια των δυσμενών χειμερινών μηνών.  Έως σήμερα υλοποιήθηκε το 95,00% των εργασιών του έργου 

και έχει πιστοποιηθεί το 85,00%. Απαιτείται επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση των υπολειπομένων 

εργασιών, καθώς και την σύνταξη Α.Π.Ε. και το κλείσιμο του φακέλου της εργολαβίας.  Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α 

την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο λήγει την  30-03-2022 μέχρι την  

30-09-2022, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου....». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΝΤΑΦΛΗΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-09-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης. 

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Έχουμε διατυπώσει τις 
ενστάσεις μας για την επαναλαμβανόμενη και χωρίς επαρκή αιτιολόγηση «έγκριση αιτημάτων χορήγησης 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών», για έργα που εκτελεί η Περιφέρειά μας. Είναι βέβαιο ότι 
γίνεται κατάχρηση του μέτρου και στις περισσότερες των περιπτώσεων, από τους ίδιους αναδόχους. Η 
θετική εισήγηση έχει καταστεί βλαπτική συνήθεια και για την Υπηρεσία που πρέπει να επανεξετάσει. Η 
ακολουθητέα πρακτική των αναδόχων, της Υπηρεσίας αλλά και της Επιτροπής οδηγεί σε ακριβότερα έργα 
που κατασκευάζονται εκτός χρονοδιαγράμματος και πάντοτε εκτός εποχής.». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/362/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. 
Ιωαννίνων - Τρικάλων», 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).  

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. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2917/01-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 489/01-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

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

Ζ. Την με αριθμ. πρωτ. : 24000/1528/18-02-2022 (Α/Α : 657) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους 100.000,00 € για την 

πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων ΚΑΕ  της Περιφέρειας 

Ηπείρου οικονομικού έτους 2022  (Ε.Φ. 071 Κ.Α.Ε.9771, τομέας : Συγκοινωνιακά, από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ.)  

για την πληρωμή του έργου : « Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων », προϋπολογισμού 100.000,00 €. 

Η. Τη με αριθμ. 27448/2642/01-03-2022 Έγκριση Συμβατικών Τευχών των εργασιών του ανωτέρω έργου. 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  

Α) Την κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής 

δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου : « Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων 

– Τρικάλων », προϋπολογισμού 100.000,00 €. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η. 

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

αποτελούμενη  από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

α) Κατερίνα Καραγιώτη Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, ως πρόεδρος 

β) Πάρη Βούρδα  Ηλεκτρολόγο Μηχανικό  στην Υπηρεσία μας,  ως μέλος 

γ) Γεώργιο Σταύρου Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας ως μέλος 

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής: 

α) Καλλιόπη Αλεξίου Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

β) Δημήτριο Τσιούμπο Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

γ) Βαρβάρα Ζιάκκα Αρχιτέκτονα  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.  

 …». 

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 έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων 
- Τρικάλων», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 2917/01-03-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 27448/2642/01-03-2022 
απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 

ΑΔΑ: 66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6
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02.01.071.9771.01.077.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων 
οικ. έτους 2022, σύμφωνα με την με α/α 657 και αρ. πρωτ. 24000/1528/18-02-2022 (ΑΔΑ: 
ΩΑΥΕ7Λ9-ΥΞΓ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 655 στο 
βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου και  

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

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 
έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Τρικάλων», προϋπολογισμού € 
100.000,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Κατερίνα Καραγιώτη Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος 

2. Περικλής Βούρδας  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

3. Γεώργιος Σταύρου Πολιτικός Μηχανικός 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Καλλιόπη Αλεξίου Πολιτικός Μηχανικός 

2. Δημήτριος Τσιούμπος Πολιτικός Μηχανικός 

3. Βαρβάρα Ζιάκκα Αρχιτέκτονας Μηχανικός 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/363/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης 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 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. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2941/01-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 496/01-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

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

Ζ.  Την με αριθμ. πρωτ. : 24002/1529/18-02-2022 (Α/Α : 658) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους 100.000,00 € για την 

πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων ΚΑΕ  της Περιφέρειας 

Ηπείρου οικονομικού έτους 2022  (Ε.Φ. 071 Κ.Α.Ε.9771, τομέας : Συγκοινωνιακά, από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ.) 

για την πληρωμή του έργου : « Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κόνιτσας », προϋπολογισμού 100.000,00 €.  

Η. Τη με αριθμ. 27442/2640/01-03-2022 Έγκριση Συμβατικών Τευχών των εργασιών του ανωτέρω έργου. 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  

Α) Την κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής 

δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου : « Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων 

–Κόνιτσας », προϋπολογισμού 100.000,00 €. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η. 

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

αποτελούμενη  από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

α) Βλάσιο Παπαδημητρίου Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, ως πρόεδρος 

β) Βιολέτα Τζανίδη Ηλεκτρολόγο Μηχανικό  στην Υπηρεσία μας,  ως μέλος 

γ) Νικόλαο Κολιό Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας ως μέλος 

 Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής: 

α) Κωνσταντίνο Ζάννη Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

β) Δημήτριο Τσιούμπο Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

γ) Άννα Μπάσιου Αρχιτέκτονα  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.  

 …». 

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 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 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 2941/01-03-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, 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 
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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 και  

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

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 
έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 
100.000,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Βλάσιος Παπαδημητρίου Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος 

2. Βιολέτα Τζανίδη Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

3. Νικόλαος Κολιός Πολιτικός Μηχανικός 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Κωνσταντίνος Ζάννης Τοπογράφος Μηχανικός 

2. Δημήτριος Τσιούμπος Πολιτικός Μηχανικός 

3. Άννα Μπάσιου Αρχιτέκτονας Μηχανικός 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/364/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Κυψέλης – 
Βουργαρελίου (θέση Τατσιούρα)», προϋπολογισμού 65.720,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση 
της Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 2918/01-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 494/01-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

 «… Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία 

με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Στην επαρχιακή οδό από Κυψέλη προς Βουργαρέλι λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν 

την περιοχή και που την έθεσαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, η μεγάλη σε 

διάρκεια και η ανεξέλεγκτη ροή των όμβριων υδάτων , είχαν σαν αποτέλεσμα την αποκοπή των πρανών 

κατάντη κυρίως της οδού άμεσο τον κίνδυνο ολίσθησης  - ανατροπής της. Απαιτείται άμεσα η διευθέτηση 

των όμβριων με την κατασκευή τεχνικών και η αποκατάσταση στη βατότητα της οδού, ώστε να 

κυκλοφορείται με ασφάλεια.    

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

συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ. : 27878/2666/01-03-2022 απόφαση της 

Δ.Τ.Ε./Π.Η., προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλή διέλευση στην επαρχιακή οδό.   

εισηγούμαστε  

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

32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  του υποέργου: « Άμεση αποκατάσταση βατότητας 

στην επαρχιακή οδό Κυψέλης – Βουργαρελίου (θέση Τατσιούρα) » του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση 

εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού 65.720,00 €.  

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

αποτελούμενη  από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

α) Μαριλένα Μπλιθικιώτη Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

β) Ιωάννη Μάμαλη Πολιτικό Μηχανικό στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.,   

γ) Λάμπρο Κιτσαρά Πολιτικό  Μηχανικό στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.    

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής: 

α) Ασπασία Γόγολου Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

β) Νικόλαο Κολιό Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

γ) Έλλη Μπαρέκα Πολιτικό  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.  

…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

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 
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Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεση 
αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Κυψέλης – Βουργαρελίου (θέση 
Τατσιούρα)», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου 
όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 
27878/2666/01-03-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίνει 
τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 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. 2918/01-03-2022 
(ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και 

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της 
διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του 
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Κυψέλης – Βουργαρελίου 
(θέση Τατσιούρα)», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους 
των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω 
Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Μαριλένα Μπλιθικιώτη Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος 

β) Ιωάννης Μάμαλης Πολιτικός Μηχανικός 

γ) Λάμπρος Κιτσαράς Πολιτικός Μηχανικός 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Ασπασία Γόγολου Πολιτικός Μηχανικός 

β) Νικόλαος Κολιός Πολιτικός Μηχανικός 

γ) Έλλη Μπαρέκα Πολιτικός Μηχανικός 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/365/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 7ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση - ενίσχυση αναχώματος Βώσας (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. 2573/01-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 488/01-03-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη :  

1.  Ότι, απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση – ενίσχυση του αναχώματος στη  Βώσα (παράλληλη στο Λούρο 

ποταμό ), το οποίο μετά τις έντονες καταιγίδες και πλημμύρες που σημειώθηκαν στην περιοχή υποχώρησε, με 

αποτέλεσμα τα νερά να προκαλούν ζημιές στις όμορες ιδιοκτησίες.    

2.  Την  με  αριθμ. : 26452/1788/23-02-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου :  «Αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2020ΕΠ53000001 με υποέργο : «Άμεση αποκατάσταση – ενίσχυση αναχώματος Βώσας (παροχή υπηρεσιών)»  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Άμεση αποκατάσταση – ενίσχυση αναχώματος Βώσας 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση - ενίσχυση αναχώματος 
Βώσας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 
θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός 
ότι απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση – ενίσχυση του αναχώματος στη  Βώσα (παράλληλη στο Λούρο 
ποταμό), το οποίο μετά τις έντονες καταιγίδες και πλημμύρες που σημειώθηκαν στην περιοχή 
υποχώρησε, με αποτέλεσμα τα νερά να προκαλούν ζημιές στις όμορες ιδιοκτησίες. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/366/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 8ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα περιοχής 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. 2576/01-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 490/01-03-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη :  

1.  Σαν αποτέλεσμα των έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν και στο Δήμο της Πρέβεζας, ο οποίος και 

κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, ήταν να εκδηλωθούν φθορές (έντονες 

καθιζήσεις) που καθιστούν δυσχερή και επικίνδυνη την καθημερινή διέλευση βαρέων οχημάτων (μεταφορά 

ζωικού βασιλείου, ζωοτροφών, γάλακτος) σε παραγωγικές μονάδες της περιοχής. Απαιτείται άμεσα η 

αποκατάσταση της βατότητας , ώστε αυτές να παραμείνουν λειτουργικές.    

2.  Την με  αριθμ. : 26462/1791/23-02-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, 

επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001 με υποέργο : «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα περιοχής 

Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)»  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική 

μονάδα περιοχής Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)» του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, 

επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.). .…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς 
παραγωγική μονάδα περιοχής Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής τεχνικής έκθεσης 
όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση της βατότητας οδών προς 
παραγωγικές μονάδες της περιοχής Πρέβεζας, ώστε αυτές να παραμείνουν λειτουργικές, δεδομένου ότι, 
λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν και στο Δήμο της Πρέβεζας, ο οποίος και 
κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, εκδηλώθηκαν φθορές (έντονες 
καθιζήσεις) που καθιστούν δυσχερή και επικίνδυνη την καθημερινή διέλευση βαρέων οχημάτων 
(μεταφορά ζωικού βασιλείου, ζωοτροφών, γάλακτος). 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/367/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 9ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση συλλογή στοιχείων για την σύνταξη μελέτης παράκαμψης Αρίστης  (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. 2574/01-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 495/01-03-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη :  

1.  Ότι, απαιτείται η συλλογή όλων των απαιτούμενων στοιχείων ( λήψη στοιχείων υπαίθρου) για τη τεχνική 

και περιβαλλοντική μελέτη της παράκαμψης της Αρίστης, ώστε να πραγματοποιηθεί με τον τρόπο αυτό 

αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας εντός του παραδοσιακού οικισμού που διεξάγεται με δυσκολία ( λόγω 

στενότητας) και λόγω των φθορών που υπέστη , μετά τις τελευταίες έντονες καταιγίδες.    

2.  Την  με  αριθμ. : 26459/1789/23-02-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : « Αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2020ΕΠ53000001, με υποέργο : « Άμεση συλλογή στοιχείων για την σύνταξη μελέτης παράκαμψης Αρίστης 

(παροχή υπηρεσιών)»  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Άμεση συλλογή στοιχείων για την σύνταξη μελέτης 

παράκαμψης Αρίστης (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. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συλλογή στοιχείων για την σύνταξη μελέτης 
παράκαμψης Αρίστης  (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη 
το γεγονός ότι απαιτείται η συλλογή όλων των απαιτούμενων στοιχείων (λήψη στοιχείων υπαίθρου) για 
τη τεχνική και περιβαλλοντική μελέτη της παράκαμψης της Αρίστης, ώστε να πραγματοποιηθεί με τον 
τρόπο αυτό αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας εντός του παραδοσιακού οικισμού που διεξάγεται με 
δυσκολία (λόγω στενότητας) και λόγω των φθορών που υπέστη, μετά τις τελευταίες έντονες καταιγίδες. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/368/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 10ο 

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου, και της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως & Πρεβέζης για την 
υλοποίηση των έργου «Επισκευή Κοιμητηριακού Ναού Νέας Σαμψούντας Πρέβεζας», 
προϋπολογισμού € 35.000,00 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. 2955/01-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 497/01-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Με την με αριθμό πρωτ. 67664/3417/19-05-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη  Ηπείρου εγκρίθηκε πίστωση 

35.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000002 

«Συντήρηση- αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του 

έργου «Επισκευή Κοιμητηριακού Ναού Νέας Σαμψούντας Πρέβεζας», προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ 

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκτέλεση του έργου «Επισκευή Κοιμητηριακού 

Ναού Νέας Σαμψούντας Πρέβεζας», που περιλαμβάνει την επισκευή της στέγης του Ιερού Ναού των 

Ταξιαρχών (Κοιμητηριακού )  της Νέας Σαμψούντας Πρέβεζας που θα εκτελεστεί στα πλαίσια της παρούσας 

σύμβασης και όπως προβλέπεται στην εγκεκριμένη μελέτη. 

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 παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για  : 

✓ Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ  Περιφέρειας Ηπείρου και Ιεράς Μητρόπολης 

Νικοπόλεως & Πρεβέζης για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή Κοιμητηριακού Ναού Νέας 

Σαμψούντας Πρέβεζας», προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ 

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

επισυναπτόμενο κείμενο.    

✓ Τον ορισμό της κ. Βάββα Λαμπρινής, ΠΕ Μηχανικών ( Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ), υπάλληλο της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, ως τακτικό μέλος,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Π.Σ με αναπληρώτρια της την κ. Δόνου Αμαλία, ΠΕ Μηχανικών ( Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ), υπάλληλο 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και  

✓ Την κ.  Μαρία Τσέτσου, ΠΕ Μηχανικών ( Πολιτικών Μηχανικών ), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Ηπείρου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια της την κ. Βαρβάρα Ζιάκα, ΠΕ Μηχανικών ( 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ),  υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου ,  

✓ Την έγκριση της δαπάνης 35.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2020ΕΠ53000002 «Συντήρηση- αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» 

για την υλοποίηση του έργου…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της 
Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως & Πρεβέζης για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή 
Κοιμητηριακού Ναού Νέας Σαμψούντας Πρέβεζας», προϋπολογισμού 35.000,00 € με ΦΠΑ 
και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. 
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πρωτ. 2955/01-03-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
Σχέδιο. 

Β. Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, 
ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, τους κάτωθι υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου:  Α) την κα Βάββα Λαμπρινή, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών), με αναπληρώτριά της, την κα Δόνου Αμαλία, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών) και Β) την κα Μαρία Τσέτσου, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), με 
αναπληρώτριά της, την κα Βαρβάρα Ζιάκα, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών). 

Γ. Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 35.000,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 
«Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για 
την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/369/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 11ο 

Έγκριση του από 01-03-2022 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 «Άμεση αντιστήριξη πρανών 34ης επαρχιακής οδού» προϋπολογισμού €  
60.000,00 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).  

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. 1/32/24-01-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) 
εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεση αντιστήριξη 
πρανών 34ης επαρχιακής οδού» προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την 
μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. 
πρωτ. 199116/19313/18-01-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε 
Ιωαννίνων και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου» για την υλοποίηση του 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. 742/21-01-2022 εισήγηση της υπηρεσίας. Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο 
άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 
4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από 
υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη της 
ανωτέρω Επιτροπής. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 2467/01-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
491/01-03-2022 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 «ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε.», με 
ποσοστό έκπτωσης 10,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: 43.548,41€. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 01-03-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 10-02-2022 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 11921/1162/02-02-
2022 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 1/32/24-01-2022 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άμεση αντιστήριξη πρανών 34ης επαρχιακής οδού» προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ, 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
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«Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου», 

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

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

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και 
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με 
τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα 
εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Ε.Δ.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 10,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 43.548,41€. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση 
υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιστήριξη πρανών 34ης επαρχιακής οδού» 
προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα 
«ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 10,00% και συνολικό ποσό προ 
Φ.Π.Α. 43.548,41 € και 

− Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΤΖΟΒΑΡΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στο ποσό των 43.548,41 € χωρίς Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση 
– αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου». 

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική, αριθμ. 1/32/24-
01-2022 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. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

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 «Άμεση αντιστήριξη πρανών 34ης επαρχιακής οδού», 

προϋπολογισμού 60.000,00€ με ΦΠΑ. 

 
   Στα Ιωάννινα, την 10 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ οι 

υπογράφοντες: 

1. Ιωάννης Μάμαλης, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως πρόεδρος 

2. Κωνσταντίνος Μπότης, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος 

3. Αθανάσιος Νάκας, ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος 

 

που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του ως άνω έργου και 

σύμφωνα με: 

- Tην αριθ. 35/2210/22-12-2020 (ΑΔΑ:ΩΟΚΗ7Λ9-ΞΥΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου περί συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμών 

- Την αριθμ. 198752/15471/10-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης 

διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, και ορισμό 

αποφαινομένων οργάνων. 

- Την υπ. αριθ. 1/32/24-01-2022 (ΑΔΑ:ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Ηπείρου, (Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή 

του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του 

έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιστήριξη πρανών 34ης επαρχιακής οδού» 

προϋπολογισμού € 60,000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.) 

- Το με Αρ. Πρωτ. 11921/1162/02.02.2022 έγγραφο με θέμα Πρόσκληση σε διαδικασία 

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

Συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε..Π.Ε.Ι. προκειμένου να διενεργήσουμε τον 

διαγωνισμό αυτό. 
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Ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν παρουσιάστηκε κανένας οικονομικός φορέας. 

Μετά το πέρας που τάχθηκε από την Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη 

διαδικασία του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν4412/2016 ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών ο 

Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών. 

Κατόπιν επικοινωνίας με το πρωτόκολλο της Διεύθυνσης διαπιστώθηκε ότι κατέθεσαν 
εμπρόθεσμα προσφορά σε αυτό (3) τρεις οικονομικοί φορείς (19466/1938, 19485/1940, 
19487/1941 10-02-2022) 
 

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε 

κατά σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε από τον Πρόεδρο 

και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε  η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο  

εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη 

αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα οποία αριθμήθηκαν με τον αύξοντα 

αριθμό κατάθεσης τους και μονογράφησαν. 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής τους  

στο πρακτικό (πίνακας 1) των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολούθησε σε ανοικτή συνεδρίαση 

η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη 

της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης 

καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως κάτωθι πρακτικό (πίνακας 1). 

ΠΙΝΑΚΑΣ (1) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

Σειρά 

κατάταξης 

προσέλευσης 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 

προσφοράς 

κατάταξης 

(μειοδοσίας) 

Ποσό 

προσφοράς 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Έκπτωση 

(%) 

1               ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΓ. ΡΑΠΤΗΣ 3η 46.935,48€ 3,00% 

2 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΚΟΝΤΗΣ 2η 46.451,62€ 4,00% 

3 ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε. 1η 45.000,01€ 7,00% 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής 

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

αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με τις αναγκαίες 

διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και 

στρογγυλοποιήσεων.  

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

πίνακα (2) κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ (2) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Σειρά 

κατάταξης 

μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 

προσφοράς 

(υποβολής) 

Ποσό 

προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

Έκπτωση 

Με.Εκπ. 

% 

1ος ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε. 3η 45.000,01€ 7,00% 

2ος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΚΟΝΤΗΣ 2η 46.451,62€ 4,00% 

3ος ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΓ. ΡΑΠΤΗΣ 1η 46.935,48€ 3,00% 

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

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

αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) 

- ΤΕΥΔ, των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση τους. 

Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια εφαρμογής 
των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ’ εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, μετά την 
υπ’αρ. Αρ. Πρωτ: 19487/1941/10.02.2022 πρόσκληση της Ε.Δ. για υποβολή νέας βελτιωμένης 
προσφοράς, ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας (αυτός με την μικρότερη προσφορά - μεγαλύτερη 
προσφερόμενη έκπτωση) βελτίωσε την προσφερόμενη έκπτωση του από το 7% σε 10% 
υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την υπ’αρ. (20912/2055/14.02.2022) 
αίτησή του, ενώ οι υπόλοιποι οικονομικοί φορείς δεν ανταποκρίθηκαν. 

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

κατωτέρω πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές.  

ΠΙΝΑΚΑΣ (3) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Σειρά 

κατάταξης 

μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 

προσφοράς 

(υποβολής) 

Ποσό 

προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

Έκπτωση 

Με.Εκπ. 

% 

1ος ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε. 3η 43.548,41€ 10,00% 

2ος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΚΟΝΤΗΣ 2η 46.451,62€ 4,00% 

3ος ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΓ. ΡΑΠΤΗΣ 1η 46.935,48€ 3,00% 

 

Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα 
«ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης Εεν.: 10,00%, συνολικό ποσό προ 
Φ.Π.Α: 43.548,41€ και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.  

Ο παραπάνω προσωρινός μειοδότης υπέβαλε τα δικαιολογητικά (αρ.πρωτ. 25712/2467/22-02-
2022), σε συνέχεια του (αρ.πρωτ. 20912/2055/16-02-2022) εγγράφου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. για 
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υποβολή δικαιολογητικών προς έλεγχο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία κατακύρωσης 
της σύμβασης υλοποίησης του έργου του ως άνω θέματος. 

Η Επιτροπή βρισκόμενη σε απαρτία στις 01.03.2022 προχώρησε στη μονογραφή των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών και ύστερα από τον έλεγχό τους διαπίστωσε: 

• Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα. 

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

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Δ εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και 
την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε.», με 
ποσοστό έκπτωσης 10,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: 43.548,41€ και εισηγείται την ανάθεση 
της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.  

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό. 
 

Ιωάννινα 01.03.2022 

Η  Επιτροπή Διαγωνισμού 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Ιωάννης Μάμαλης 

Τα μέλη 

 

 

Κωνσταντίνος Μπότης 

 

 

Αθανάσιος Νάκας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/370/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 12ο 

Έγκριση 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 «Κατασκευή βάσεων για την τοποθέτηση γέφυρας Μπέλεϋ στον χείμαρρο 
Μακρύρεμα στην περιοχή της ΤΚ Πληκατίου Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 45.000,00 
€ με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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 με αρ. πρωτ. 2914/01-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 492/01-
03-2022 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. 17588/1194/08-02-2022 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού  45.0000,00€ (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» (Υποέργο : «Κατασκευή βάσεων για την τοποθέτηση γέφυρας Μπέλευ στον χείμαρρο 

Μακρύρεμα στην περιοχή της ΤΚ Πληκατίου ∆ήμου Κόνιτσας»). 

➢ Την αριθμ.18060/1789/23-02-2022 έγκριση μελέτης- συμβατικών τευχών του έργου όπως συντάχθηκαν, 

ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ι.  

Και Επειδή  

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με 

απρόβλεπτο χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει προσφυγή 

στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται για την :   

➢ Κατασκευή βάσεων για την τοποθέτηση γέφυρας Μπέλευ στον χείμαρρο Μακρύρεμα στην περιοχή της 

ΤΚ Πληκατίου ∆ήμου Κόνιτσας της Π.Ε. Ιωαννίνων.  

➢ Το  έργο αυτό είναι κατεπείγουσας ανάγκης ,πρόκειται για εργασίες κατασκευής των ακρόβαθρων που 

θα υποδεχθούν γέφυρα τύπου belley  στο ρέμα «Μεκρύρεμα» στην περιοχή του Πληκατίου. Η 

τοποθέτηση της γέφυρας θα γίνει από την ΜΟΜΚΑ του ΓΕΣ μόλις ετοιμασθούν τα σκρόβαθρά της. 

Επομένως πρόκειται για εργασίες που πρέπει να γίνουν το συντομότερο ώστε να πραγματοποιηθεί η 

τοποθέτηση  - κατασκευή της γέφυρας για την αποκατάσταση της επικοινωνίας στην περιοχή.  

➢ Λόγω του ότι οι εργασίες θα γίνουν σε περιοχή με μεγάλο υψόμετρο και τις κακές καιρικές συνθήκες που 

επικρατούν κατά την περιοχή του χειμώνα, θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν οι εργασίες.  

➢ Την συγκρότηση επιτροπής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη: 

Τακτικά μέλη :  

1. Ιωάννης Μαμαλης,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

3. Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

Αναπληρωματικά μέλη :  

1. Περικλής Βούρδας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

2. Ιωάννης Κατσάνος,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Η. 

3. Ιωάννης Αρκομάνης,  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 : «Κατασκευή βάσεων για την τοποθέτηση γέφυρας Μπέλευ 

στον χείμαρρο Μακρύρεμα στην περιοχή της ΤΚ Πληκατίου ∆ήμου Κόνιτσας». 

2. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης ποσού  45.0000,00€ (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».…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Κατασκευή βάσεων για την τοποθέτηση 
γέφυρας Μπέλεϋ στον χείμαρρο Μακρύρεμα στην περιοχή της ΤΚ Πληκατίου Δήμου Κόνιτσας», 
προϋπολογισμού € 45.000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 18060/1789/23-02-2022 απόφαση 
έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. 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» 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. 
2914/01-03-2022 (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 «Κατασκευή βάσεων 
για την τοποθέτηση γέφυρας Μπέλεϋ στον χείμαρρο Μακρύρεμα στην περιοχή της ΤΚ Πληκατίου 
Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 45.000,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως 
εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Ιωάννης Μάμαλης Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος 

β) Κωνσταντίνος Γκεσούλης Πολιτικός Μηχανικός 

γ) Αθανάσιος Νάκας Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Περικλής Βούρδας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

β) Ιωάννης Κατσάνος Πολιτικός Μηχανικός 

γ) Ιωάννης Αρκομάνης Πολιτικός Μηχανικός 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/371/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 13ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – 
αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 
4993/745/24-7-1975 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών 
και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του δημοσίου, των ΟΤΑ  και των εν 
γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. περί ων το αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53». 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1232/28-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 484/01-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης ποσού 19.947,26 € χωρίς Φ.Π.Α. (24.734,61 € με Φ.Π.Α.) για προμήθεια ανταλλακτικών και 
εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων, καθώς και ειδών 
συνεργείου, όπως αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα και σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχετικά 
Πρακτικά Επιθεώρησης της αρμόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που 
απαιτούνται για κάθε όχημα.   

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, συνολικού ποσού 24.734,61 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 2018ΕΠ53000003 και 
τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της 
Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» (Υποέργο: «Προμήθεια 
ανταλλακτικών, ελαστικών, ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά - αναλώσιμα, κ.λ.π.), επισκευή 
μηχανημάτων, οχημάτων καθώς και προμήθεια διαφόρων υλικών και παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες 
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2022»), όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω 
πίνακα: 

Α/Α 

ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-

ΟΧΗΜ. 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, 

ΥΛΙΚΑ Κ.Λ.Π. 

ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-ΟΧΗΜ., 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, 

ΥΛΙΚΑ, Κ.Λ.Π. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ &  

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΣΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 24% 

1 ΜΕ 121949 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  ΛΑΔΙΑ ΣΑΣΜΑΝ 2 ΔΟΧΕΙΑ 20 

ΛΙΤΡΑ 30 CAT (ΤΕΜ 2), ΜΙΣΟ ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΑ 

ΣΑΣΜΑΝ 10 ΛΙΤΡΑ 30 CAT (TEM 1), ΦΙΛΤΡΟ 
ΣΑΣΜΑΝ (ΤΕΜ 1) 

425,00 € 527,00 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ:  ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΑ - ΦΙΛΤΡΟ ΣΑΣΜΑΝ-
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ 

ΣΑΣΜΑΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

500,00 € 620,00 € 

2 ΜΕ 121962 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ- 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΑΠΟ ΠΗΝΙΑ 
ΣΑΣΜΑΝ 

250,00 € 310,00 € 

3 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΛΑΔΙ ΜΙΞΗΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 2/ΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SPRΑY, ΑΛΥΣΙΔΕΣ 
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΛΑΜΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ 

750,00 € 930,00 € 

4 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ WiFi, ΚΕΡΑΙΕΣ, 

ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ 5GHz, Router, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V, 
ΚΑΛΩΔΙΟ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ 

2.320,00 € 2.876,80 € 

5 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
12 ΤΕΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 250Χ80, 10 
ΤΕΜ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 150Χ100, 4 

ΤΕΜ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 100Χ80 

4.490,00 € 5.567,60 € 

6 ΚΗΗ 6036 ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  ΜΟΤΕΡ, ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 3/8 
225,20 € 279,25 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΑΣ, 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΜΗΣ, ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ, 

ΑΛΛΑΓΗ ΜΟΤΕΡ ΑΝΕΜΗΣ 

480,00 € 595,20 € 

7 ΜΕ 121951 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  1 ΤΕΜ. ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ, 

ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΡΟΧΟΥ, ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ 

(ΤΕΜ.2), ΤΖΑΜΙ ΟΠ. ΚΟΙΛΟ ΑΡ. ΛΑΣΤ., ΤΖΑΜΙ 
ΟΠ. ΚΟΙΛΟ ΔΕ. ΛΑΣΤ., ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ, 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ (ΤΕΜ 2), ΛΑΔΙ 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 20Λ, ΛΑΔΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 5Λ, ΚΟΥΤΙ 

3.388,37 € 4.201,58 € 
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ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΟΜΠΛΕ, ΤΣΙΜΟΥΧΑ, 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ, ΑΝΤΛΙΑ ΦΡΕΝΟΥ (ΤΕΜ 2), 

ΔΙΣΚΟΣ ΦΡ. ΜΠΡΟΥΝ 2 CX (ΤΕΜ 10.), ΛΑΣΤΙΧΟ 

ΦΡΕΝΩΝ (ΤΕΜ 4), ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ (ΤΕΜ 
2), ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΣΑΣΜΑΝ, ΕΡ HYPOID GL - 5 SAE 

80W-90 1X204L (ΛΙΤΡΑ 10),  FLATE ΦΡΕΝΟΥ (ΤΕΜ 

2)   

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΞΑΓΩΓΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΚΡΟΥ ΤΡΟΧΟΥ, ΕΞΑΓ. - 

ΤΟΠΟΘΕΤ. ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΝΩΝ, 

ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΕΣ ΦΡΕΝΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ 
ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ  ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΗΜΙΑΞ., ΑΛΛΑΓΗ 

ΣΤΑΥΡΟΙ ΗΜΙΑΞΟΝΙΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΤΙ 

ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ 
ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΠΗΝΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ, ΕΞΑΓΩΓ. - 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΖΑΜΙΑ ΠΛΑΙΝΑ 

2.650,00 € 3.286,00 € 

8 ΜΕ 121967 ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  ΑΞΟΝΑΣ - ΡΟΥΛΕΜΑΝ - 
ΤΣΙΜΟΥΧΑ( ΤΕΜ 1), ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ (ΤΕΜ 4) 

352,28 € 436,83 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΥ ΚΑΔΕΝΑΣ, 

ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΕΞΑΓ. - ΤΟΠΟΘ - 
ΕΠΙΣΚ, ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ - 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΦIΛΤΡΟ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

820,00 € 1.016,80 € 

9 ΜΕ  123706 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  20 ΛΙΤΡΑ ELGINE ΛΑΔΙ ΙΣΟ -

68, 12 ΛΙΤΡΑ  MOTUL TEKMA MEGA X 15W40 

208L,1 ΤΕΜ. ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ, 1 ΤΕΜ ΦΙΛΤΡΟ 
ΑΕΡΟΣ, 1 ΤΕΜ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, 2 ΤΕΜ 

ΛΑΜΠΕΣ, 8 ΤΕΜ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ LIQUI MOLY 85W-

90 LS, 15 ΤΕΜ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ, 1 ΤΕΜ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 

925,55 € 1.147,68 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ, 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΛΥΣΤΡΕΣ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΩΝ, 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΔΑΡΙΚΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ - 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΑ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΑ (ΛΑΔΙΟΥ-ΑΕΡΟΣ - 

ΠΕΤΡΕΛ.), ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΜΠΑΚΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, 

ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑ ΣΒΗΣΤΗΡΙ, ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΕΣ 
ΦΛΑΣ, ΕΞΑΓΩΓΗ - ΤΟΠΘ- ΕΠΙΣΚ. ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ, 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΓΟΥΡΙ ΦΡΕΝΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ 

ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 

1.330,00 € 1.649,20 € 

10 ΜΕ 121958 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  ΠΙΛΟΤΟΣ ΑΕΡΟΣ, Ο-RING 
(ΤΕΜ 4), ΚΑΠΑΚΙ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ CAT CG938H, 

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ, ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ (ΤΕΜ. 9) 

450,86 € 559,07 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΞΑΓΩΓΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΑΛΛΑΓΗ 

ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 

ΛΑΔΙΑ, ΕΞΑΓΩΓΗ - ΤΟΠΟΘ. - ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΛΟΤΟΥ 
ΑΕΡΟΣ, ΑΛΛΑΓΗ ΛΟΥΡΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΑΛΛΑΓΗ 

ΤΑΠΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 

590,00 € 731,60 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 19.947,26 € 24.734,61 € 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 5/372/02-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δύο (02) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 29247/459/28-02-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 14ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην 
διοργάνωση της Γενικής Συνέλευσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελεύθερων 
Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ), η οποία θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 1-3/4/2022 στα Ιωάννινα. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (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: 66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6



-202- 
 

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

5. Την εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1494/01-03-
2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 493/01-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την 
οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας 
Ηπείρου στην διοργάνωση της Γενικής Συνέλευσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών 
Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ), η οποία θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 1-3/4/2022 στα 
Ιωάννινα.  

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Για την κάλυψη των δαπανών της συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση της Γενικής 
Συνέλευσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ), η 
οποία θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 1-3/4/2022 στα Ιωάννινα, και στην οποία θα παρευρεθούν 
περίπου 350 σύνεδροι και 250 συνοδοί 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 2.480,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την 
κάλυψη εξόδων για μετακινήσεις συνέδρων, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1494/01-03-2022 σχετική 
εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας 
Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής: 

«…. Σας κάνουμε γνωστό ότι η Περιφέρεια Ηπείρου προτίθεται να συμμετάσχει στη διοργάνωση της Γενικής Συνέλευσης της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ) από τις 1-3/4/2022 στα Ιωάννινα.  
Πρόκειται για το πρώτο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ) που 

διεξάγεται εκτός Αθηνών. Θα παρευρεθούν περίπου 350 σύνεδροι και 250 συνοδοί. 

Τα οφέλη για την Περιφέρεια Ηπείρου από την συγκεκριμένη διοργάνωση είναι πολλαπλά: 

• Τονώνει οικονομικά την περιοχή με ταυτόχρονη τουριστική αναβάθμιση με την ανάδειξη της και την προβολή της 

• Θα τονωθούν επιχειρήσεις εστίασης της περιοχής καθώς και άλλες επιχειρήσεις λόγω της αυξημένης προσέλευσης 

επισκεπτών 

• Θα υπάρξει δυνατότητα αυξημένης προβολής της περιοχής από τα  μέσα ενημέρωσης 

Οι συγκεκριμένες δράσεις εντάσσονται στις αρμοδιότητες των Περιφερειών, όπως αυτές ορίζονται από τις καταστατικές 

διατάξεις του Καλλικράτη και περιγράφονται στο άρθρο 186 του Ν.352/2010 (ΦΕΚ 84/Α) κεφ. ε, εδάφιο η, παρ.13,15 «Η 

συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της  περιφέρειας και των δήμων και η κοινή οργάνωση με 

τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της 

στους νέους». Ο συντονισμός, η προώθηση, η χρηματοδότηση και η δραστηριοποίηση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου 

εντάσσεται στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών και του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την αειφόρο 

ανάπτυξη της περιοχής μας. 

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη για την κάλυψη της διοργάνωσης  ως κάτωθι : (ΠΙΝΑΚΑΣ) 

Το ποσόν αυτό θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 

«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και  ειδικών Δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022. …..».  
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6
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