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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει), η οποία αποτελείται από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, ως Πρόεδρο, δύο (2)
Αντιπεριφερειάρχες ως μέλη, όπως ορίσθηκαν με την αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφαση
του Περιφερειάρχη Ηπείρου και οκτώ (8) Περιφερειακούς Συμβούλους ως μέλη (τακτικά και
αναπληρωματικά), όπως εκλέχθηκαν με την αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ως εξής:
Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
Β. Τακτικά Μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

Γ. Αναπληρωματικά μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ.
οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:
Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
Β. Τα μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
Πότσης Οδυσσέας, μέλος
Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), μέλος
Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), μέλος
Κατέρης Ιωάννης, μέλος
Βαρέλης Δημήτριος, μέλος
Καλούδης Βασίλειος, μέλος
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8. Ζάψας Γεώργιος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), μέλος
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος,
Περιφερειακός Σύμβουλος.
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.
44461/742/24-03-2022 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 Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026
της Περιφέρειας Ηπείρου και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

2.

Αναμόρφωση του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2022
όπως αυτός διαμορφώθηκε με την 1η τροποποίηση του Προϋπολογισμού της και υποβολή
του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

3.

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-11-2021 ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε.
Ιωαννίνων, με α/α 2 «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε.
Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 2.750.000,00 € χωρίς ΦΠΑ της Πράξης «Κατασκευή δικτύου
αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου
Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων» με κωδικό ΟΠΣ 5032834 του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ήπειρος 2014-2020».

4.

Έγκριση του από 18-03-2022 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
Περιφέρειας Ηπείρου «Προσβάσεις σε αγροκτήματα στην περιοχή Βασιλικό
Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

5.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης – σήμανσης στα Ιαματικά Λουτρά
Χανόπουλου Άρτας», αναδόχου «ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. “ΜΕ.ΚΟΝ.
Α.Ε.”», μέχρι την 31-08-2022.

6.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Καθαρισμός από δενδροστοιχία στα όρια οικοπέδου μας που διέρχεται η
προέκταση της Γεννηματά (παροχή υπηρεσιών)».

7.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Καθαρισμός ρέματος στην περιοχή του Δήμου Παμβώτιδας (παροχή
υπηρεσιών)».

8.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητροπόλεως
Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής & Κονίτσης, για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή στέγης
Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Πηγής Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ, ορισμός
εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

9.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το
διάστημα Μαΐου – Αυγούστου 2022, των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.
Ιωαννίνων.
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10.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή εισφορών του προγράμματος
Κοινωφελούς Εργασίας έτους 2022 στην Π.Ε. Ιωαννίνων.

11.

Συμμόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής με τις αριθμ. 160 και 161/2022 αποφάσεις της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, με τις οποίες έγινε εν μέρει δεκτή Προδικαστική
Προσφυγή και ακυρώθηκε μερικώς η αριθμ. 33/1909/26-11-2021 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, περί κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την
προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών
Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για το έτος 2022.

12.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας όμβριων και καθαρισμός πρανών από καταπτώσεις στην
επαρχιακή οδό από Αετόπετρα προς Λάβδανη (παροχή υπηρεσιών)».

13.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Βελτίωση τάφρων απορροής όμβριων και άρση κατολισθήσεων οδικού δικτύου
από Γρεβενήτι έως Μηλιά και όρια νομού (παροχή υπηρεσιών)».

14.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Βελτίωση πρανών και απομάκρυνση καταπτώσεων κατά μήκος του
επαρχιακού δικτύου στα όρια της Μουκοβίνας (παροχή υπηρεσιών)».

15.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Αντιμετώπιση προβλημάτων βατότητας οδών πρόσβασης παραγωγικών
μονάδων στα όρια του Κεντρικού Ζαγορίου (παροχή υπηρεσιών)».

16.

Απόφαση για την μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 415/2020 απόφασης του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

17.

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 42997/365/23-03-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου
με θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επίδοση της υπ’ αριθμ. 10/2022
απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου».

18.

Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης Φοιτητή ΑΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας
Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων.

19.

Έγκριση δαπάνης, διάθεσης και κατανομής πίστωσης των κονδυλίων «Εκούσιοι αναδασμοί
(Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας) του προγράμματος Κ.Α.Π. Π.Ε. Ιωαννίνων», έτους
2022.

20.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου και σύνδεση με επαρχιακή οδό προς
Βοτονόσι (παροχή υπηρεσιών)».

21.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Βελτίωση προσβασιμότητας παραγωγικών μονάδων στα όρια των Δ.Δ. Πέτρας
και Σιτσαίνων (παροχή υπηρεσιών)».

22.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων στάθμευσης και βελτίωση
προσβασιμότητας οδικού δικτύου στα όρια των Πραμάντων (παροχή υπηρεσιών)».

23.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ροής Ζαγορίτικου ποταμού και άρση προσχώσεων (παροχή
υπηρεσιών)».

24.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο 1ο
Κτηνιατρικό φεστιβάλ με τίτλο «Discover Dogs Festival 2022» που διοργανώνεται στη
Θεσσαλονίκη, το διάστημα 9-10/4/2022.

25.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας
Ηπείρου στον τουριστικό οδηγό «TOURIST GUIDE OF GREECE έτους 2022».

26.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία Ρουμάνων δημοσιογράφων.
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27.

Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση
ALIMENTARIA 2022 που διοργανώνεται στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, το διάστημα 47/4/2022.

28.

Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση
τροφίμων και ποτών FRUIT LOGISTICA 2022, που διοργανώνεται στο Βερολίνο της
Γερμανίας, το διάστημα 05-07/04/2022.

29.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης βατότητας οδικού δικτύου πλησίον Σαραντάπορου
(παροχή υπηρεσιών)».

30.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση ερεισμάτων επαρχιακού οδικού
δικτύου στα όρια της Κατσικάς».

31.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου με Α/Α 1 «Έργα εκσυγχρονισμού και
εξοικονόμησης νερού του Δικτύου του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου» Π.Ε. Άρτας,
προϋπολογισμού € 2.197.000,00 με ΦΠΑ της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ
0022102874 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης
4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

32.

Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (σε ποσοστό 10% της
αρχικής) του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι –
όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας», αναδόχου «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

33.

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

34.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Καθαρισμός αντιπλημμυρικών τάφρων στην περιοχή Αγία Κυριακή Καλόβατου
Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».

35.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικών
έργων Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας (περ. Λιάτσιλια)», προϋπολογισμού € 816.825,09
με ΦΠΑ της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του ΤΟΕΒ
Ραγίου – Κεστρίνης», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022042071 του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» και
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

36.

Επικαιροποίηση της αριθμ. 35/2070/21-12-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής
χρήσης με χειριστή, από την Π.Ε Θεσπρωτίας.

37.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων
ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ
9762.01.000.01 του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2022.

38.

Απόφαση για την μή άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 28/2022 απόφασης του
Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.

39.

Απόφαση για την άσκηση αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτημένων Δασικών
Χαρτών της Π.Ε. Θεσπρωτίας και ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ηπείρου για την
υποβολή τους και την εκπροσώπησή αυτής.

40.

Έγκριση 6ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2021-2022.

41.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Πρέβεζας «Άρση προσχώσεων, καθαρισμός κοίτης ρεμάτων-τάφρων και συντήρηση
αντιπλημμυρικών έργων Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 20-102022.
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42.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Καθαρισμός αντιπλημμυρικής τάφρου Τ17 του ΤΟΕΒ Καναλλακίου περίπου
τέσσερα (4) χιλιόμετρα (παροχή υπηρεσιών)».

43.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Καθαρισμός αντιπλημμυρικής τάφρου στην βιομηχανική περιοχή Καναλλακίου
3,7 χιλιόμετρα (παροχή υπηρεσιών)».

44.

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την προμήθεια καυσίμων, για την
κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων, ενδεικτικού προϋπολογισμού
€ 99.200,00 με ΦΠΑ.

45.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την απομαγνητοφώνηση της συνεδρίασης της
Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Ηπείρου.

46.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την επισκευή των αρδευτικών δικτύων
Κλειδωνιάς – Χρυσοβίτσας και ΤΟΕΒ Πόρου».

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών
της, δεδομένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ’ αυτού, συζητήθηκε και λήφθηκε
απόφαση για το εξής θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
1.

Έγκριση παράτασης έως 31-05-2022, των συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ, τεσσάρων (4)
ατόμων για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που προέκυψαν λόγω της εξάπλωσης της νόσου του
κορωνοϊού COVID-19.

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε
ενημέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της από 18-03-2022 συνεδρίασης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/486/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος,
Περιφερειακός Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο
Κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026
της Περιφέρειας Ηπείρου και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 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. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/νσης
Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το
αριθμ. πρωτ. 2816/18-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 679/18-03-2022 στον
φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία αποστέλλει συνημμένα τους
πίνακες του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 της
Περιφέρειας Ηπείρου με την Εισήγηση-Αιτιολογική Έκθεση για την Κατάρτισή του και
εισηγείται την έγκρισή του.
Στην εισηγητική έκθεση της Δ/νσης Οικονομικού / Τμήμα Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών
Αναφορών της Περιφέρειας Ηπείρου, επί του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2023-2026, αναφέρονται τα εξής:
«…..
« Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2023-2026 του Υποτομέα των ΟΤΑ»
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2023-2026 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη :
1. Τον νόμο 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α) άρθρο 43 για τις αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας και την
υποχρέωση κατάρτισης από τους ΟΤΑ ΜΠΔΣ,
2. Την αριθ. 2/17904/ΔΠΔΣ/19-2-2021 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
3. Το αριθ.: 15361/8-2-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία
κατάρτισης του ΜΠΔΣ από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
4. Το γεγονός ότι τα ποσά των προβλέψεων δεν δεσμεύουν τους φορείς του υποτομέα των ΟΤΑ κατά την
κατάρτιση του Προϋπολογισμού των επόμενων οικονομικών ετών, αλλά αποτελούν τη συμβολή τους στη
διαδικασία κατάρτισης του βασικού σεναρίου του ΜΠΔΣ 2023-2026,
καταρτίστηκε το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 της Περιφέρειας Ηπείρου.
Για την κατάρτιση του ΜΠΔΣ 2023-2026 λήφθηκαν υπόψη
• Τα οριστικά απολογιστικά στοιχεία οικ. έτους 2020, τα προσωρινά στοιχεία απολογισμού έτους 2021 της
Περιφέρειας Ηπείρου, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και η 1 η τροποποίηση
προϋπολογισμού 2022 βάσει πραγματικών ταμειακών υπολοίπων.
• Τα στοιχεία τα οποία ελήφθησαν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου σχετικά με τα οριστικά
απολογιστικά στοιχεία πληρωμών έργων ΠΔΕ (Εθνικό σκέλος και συγχρηματοδοτούμενα) έτους 2020 και τα
προσωρινά απολογιστικά έτους 2021.
• Τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό πιστώσεων και δαπανών έργων του ΠΔΕ για το κλείσιμο του οικ. έτους
2022 και για τα έτη 2023 έως 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης των εγκεκριμένων πιστώσεων
του ΠΔΕ της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου,
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2026
Για τον υπολογισμό των εκτιμήσεων έτους 2022 καθώς και των μεσοπρόθεσμων προβλέψεων 2023-2026
ακολουθήθηκε η προτεινόμενη μεθοδολογία του σχετικού εγγράφου του Υπ. Εσωτερικών.
Αναλυτικά:
ΕΣΟΔΑ:
1. Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό
Εκτίμηση 2022. Ως προς το σκέλος των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, έχει καταγραφεί το ποσό της
εκτέλεσης του 2021 αφαιρούμενης της έκτακτης επιχορήγησης του Υπ. Εσωτερικών για την αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της πανδημίας. Για τις υπόλοιπες πηγές χρηματοδότησης έχει καταγραφεί το ποσό του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 2022.
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Προβλέψεις 2023-2026. Έχουν καταγραφεί τα ίδια ποσά με την εκτίμηση του 2022.
2. Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ)
Εκτίμηση 2022-Προβλέψεις 2023-2026 Έχουν καταγραφεί τα ποσά σύμφωνα με τον μεσοπρόθεσμο
προγραμματισμό πιστώσεων και δαπανών έργων του ΠΔΕ για το κλείσιμο του οικ. έτους 2022 και για τα έτη
2023 έως 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης των εγκεκριμένων πιστώσεων του ΠΔΕ της Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, τα οποία μας έχουν αποσταλεί αρμοδίως.
3. Τόκοι
Εκτίμηση 2022:Έχουν υπολογιστεί οι τόκοι των ταμειακών υπολοίπων στις λοιπές τράπεζες στη λήξη του
έτους 2021 με το τρέχον επιτόκιο (περίπου 0,025%) και οι τόκοι του Ταμειακού υπολοίπου της Τράπεζας
Ελλάδος κατά την λήξη του 2021, με το επιτόκιο του β΄ εξαμήνου 2021, της απόδοσης του κοινού κεφαλαίου
του ν.2469/1997, 1.40%.
Προβλέψεις 2023-2026: υπολογίστηκαν αναλογικά με την ίδια μεθοδολογία επί του εκτιμώμενου ύψους
των τραπεζικών καταθέσεων του τέλους χρήσης.
4. Έσοδα από προγράμματα της ΕΕ
Εκτίμηση 2022- Προβλέψεις 2023-2026.. Έχουν καταγραφεί τα ποσά της εκτέλεσης του 2021 σε όλα τα έτη
του ΜΠΔΣ.
5. Λοιπά έσοδα
Εκτίμηση 2022 Έχουν καταγραφεί τα ποσά του διαμορφωμένου προϋπολογισμού για το 2022 (μετά και την
1η τροποποίηση του).
Προβλέψεις 2023-2026.Έχουν καταγραφεί τα ποσά της εκτίμησης του 2022 σε όλα τα έτη του ΜΠΔΣ.
6. Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων
Εκτίμηση 2022: Έχει καταγραφεί το ποσό των αναλογούντων Δημοτικών Τελών των Δήμων της Περιφέρειας
Ηπείρου, για την λειτουργία της μονάδας Αστικών Στερεών Αποβλήτων, για την χρονική περίοδο 1/1/2022
έως 31/12/2022, καθώς και το ετήσιο ποσό της απόδοσης των κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων της
Περιφέρειας Ηπείρου.
Προβλέψεις 2023-2026. Έχουν καταγραφεί τα ίδια ποσά με την εκτίμηση του 2022.
7. Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπροθέσμων
Εκτίμηση 2022- Προβλέψεις 2023-2026. Δεν προβλέπονται έσοδα.
8. Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές
Εκτίμηση 2022- Προβλέψεις 2023-2026:. Δεν προβλέπονται έσοδα
ΕΞΟΔΑ
1. Αμοιβές προσωπικού
Εκτίμηση 2022:Έχει καταγραφεί το ποσό της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2021.
Προβλέψεις 2023-2026. Έχει καταγραφεί το ποσό της εκτέλεσης του 2021 αυξημένο κατά τις εκτιμήσεις των
τμημάτων μισθοδοσίας και προσωπικού, σε όλα τα έτη του Μεσοπρόθεσμου.
2. Κοινωνικές παροχές
Εκτίμηση 2022 Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι δαπάνες των Περιφερειών για την μεταφορά μαθητών.
Έχει καταγραφεί το ποσό της εκτίμησης για το ύψος της δαπάνης με την λήξη του οικονομικού έτους.
Προβλέψεις 2023-2026: Έχουν καταγραφεί τα ίδια ποσά με την εκτίμηση για το έτος 2022 σύμφωνα με την
προτεινόμενη μεθοδολογία.
3. Τόκοι
Εκτίμηση 2022-Προβλέψεις 2023-2026 Δεν έχει εγγραφεί ποσό , καθώς έχει ολοκληρωθεί η αποπληρωμή
των τόκων του εικοσαετούς τοκοχρεολυτικού δανείου που έχει συναφθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου (240
δόσεις από 4-8-2005 μέχρι 4-7-2025), με επιτόκιο Euribor +0,25% πλέον εισφορά Ν. 128/75 0,6%.
4. Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων
Εκτίμηση 2022: Έχουν καταγραφεί τα ποσά λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη πορεία εκτέλεσης του
προϋπολογισμού των κωδικών που απαρτίζουν την σχετική κατηγορία (πίνακας 02β) σε συνδυασμό με τις
προβλέψεις των εσόδων της αντίστοιχης κατηγορίας(Επιχορηγήσεις από το ΠΔΕ).
Προβλέψεις 2023-2026 Και για τα επόμενα έτη ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία με την Εκτίμηση του 2022.
5. Λοιπές δαπάνες
Εκτίμησης 2022:
α) Πληρωμές ΠΟΕ. Έχουν καταγραφεί τα ποσά των απλήρωτων υποχρεώσεων στις 31/12/2021 λαμβάνοντας
υπόψη την εκτιμώμενη πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των κωδικών που απαρτίζουν την σχετική
κατηγορία (πίνακας 02β )και λαμβάνοντας υπόψη την 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περ, Ηπείρου
2022 και την οριστική διαμόρφωση των οφειλών ΠΟΕ,
β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους. Έχει εγγραφεί ποσό στο ύψος του μέσου βαθμού εκτέλεσης των οικ. ετών 2020
και 2021.
γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες.
Αμοιβές τρίτων: Δεν προβλέφθηκαν ποσά.
Παροχές τρίτων. Έχει καταγραφεί το ποσό της εκτέλεσης του 2021.
Φόροι – Τέλη. Έχει καταγραφεί το ποσό της εκτέλεσης του 2021.
Λοιπά γενικά έξοδα. Έχει καταγραφεί το ποσό της εκτέλεσης του 2021 προσαυξημένο κατ΄ εκτίμηση (4%),
λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες που επικρατούν στον τομέα της ενέργειας και τις επιπτώσεις
στην αύξηση του ΕΔΤΚ.
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Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων: Έχει καταγραφεί το ποσό της εκτέλεσης του 2021 (αφαιρούμενης της
δαπάνης που πραγματοποιήθηκε στον ίδιο κωδικό για την αντιμετώπιση του covid-19), προσαυξημένο κατ΄
εκτίμηση (4%), λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες που επικρατούν στον τομέα της ενέργειας και
τις επιπτώσεις στην αύξηση του ΕΔΤΚ.
Λοιπά έξοδα. Έχει καταγραφεί το ποσό της εκτέλεσης του 2021 (αφαιρούμενης της δαπάνης που
πραγματοποιήθηκε στον ίδιο κωδικό για την αντιμετώπιση του covid-19), προσαυξημένο κατ΄ εκτίμηση (4%),
λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες που επικρατούν στον τομέα της ενέργειας και τις επιπτώσεις
στην αύξηση του ΕΔΤΚ.
Προβλέψεις 2023-2026 :
α) Πληρωμές ΠΟΕ: Έχουν καταγραφεί τα ποσά ακολουθώντας την μεθοδολογία της εκτίμησης του 2022.
β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους: Έχει εγγραφεί το ποσό της εκτίμησης για το έτος 2022 σε όλα τα έτη του ΜΠΔΣ.
γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες.
Αμοιβές τρίτων: Δεν προβλέφθηκαν ποσά.
Παροχές τρίτων: Έχει καταγραφεί το ποσό της εκτίμησης του 2022, για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ.
Φόροι – Τέλη. Έχει καταγραφεί το ποσό της εκτίμησης 2022, για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ.
Λοιπά γενικά έξοδα : Έχουν καταγραφεί τα ποσά ακολουθώντας την μεθοδολογία της εκτίμησης του 2022.
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων: Έχουν καταγραφεί τα ποσά ακολουθώντας την μεθοδολογία της εκτίμησης
του 2022.
Λοιπά έξοδα: Έχουν καταγραφεί τα ποσά ακολουθώντας την μεθοδολογία της εκτίμησης του 2022.
6. Αποδόσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων
Εκτίμηση 2022:Έχει καταγραφεί ποσό ίδιο με την αντίστοιχη κατηγορία εσόδων( εισπράξεις υπέρ Δημοσίου
και Τρίτων)
Προβλέψεις 2023-2026. Έχει καταγραφεί το ποσό της εκτίμησης 2022, για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ.
7. Δαπάνες για πληρωμή ληξιπροθέσμων στα πλαίσια του προγράμματος
Δεν καταγράφεται ποσό.
8. Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ.)
Εκτίμηση 2022. Έχουν υπολογιστεί τα χρεολύσια σύμφωνα με τη σύμβαση του δανείου για το έτος 2022.
Ειδικότερα τα χρεολύσια του δανείου που έχουν υπολογιστεί αφορούν δάνειο εικοσαετούς (20) διάρκειας (240
δόσεις από 4-8-2005 μέχρι 4-7-2025), με επιτόκιο Euribor +0,25% πλέον εισφορά Ν. 128/75 0,6%.
Προβλέψεις 2023-2026. Και για τα επόμενα έτη έχουν καταγραφεί τα ποσά των χρεολυσίων που
προβλέπονται σύμφωνα με την σύμβαση του δανείου για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ, μέχρι και το έτος 2025 που
εκτείνεται η διάρκεια του δανείου.
Απλήρωτε υποχρεώσεις σε φορείς εκτός γενική κυβέρνησης στο τέλος του έτους
Εκτιμήσεις 2022- Προβλέψεις 2023-2026. Ο απλήρωτες υποχρεώσεις στο τέλος κάθε έτους του ΜΠΔΣ
υπολογίστηκαν με την χρήση συντελεστή για να διασφαλιστεί η απαιτούμενη συνέπεια στις χρονολογικές
σειρές με την μέθοδο που περιγράφεται στο έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. Για κάθε έτος αναφοράς υπολογίστηκε ο
λόγος των απλήρωτων υποχρεώσεων στις 31/12 του προηγούμενου έτους προς το σύνολο των εξόδων του
προηγούμενου έτους (αφαιρουμένων των κατηγοριών 3, 5α, 6α, 7 και 8) και το ποσό που προέκυψε
πολλαπλασιάστηκε με το σύνολο των εξόδων του έτους αναφοράς (αφαιρουμένων των αντίστοιχων
κατηγοριών 3,5α,6α,7 και 8).
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1. Διαθέσιμα
Α) Ταμείο (μετρητά επιταγές).
Δεν τηρείται ταμείο με μετρητά ή επιταγές.
Β) Καταθέσεις στην τράπεζα της Ελλάδος.
Στην εκτίμηση για το έτος 2022 έχει καταγραφεί το ποσό που προκύπτει μετά την προσθαφαίρεση από το
ταμειακό υπόλοιπο έτους 2021 του ποσού των χρηματοοικονομικών συναλλαγών καθώς και του ποσού των
χρεολυσίων του δανείου.
Με τον ίδιο τρόπο έχουν υπολογιστεί και τα ταμειακά υπόλοιπα για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ
Γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες
Εκτίμηση 2022: Στην εκτίμηση για το 2022 έχει καταγραφεί ποσό, στο ύψος του ταμειακού διαθεσίμου στις
λοιπές τράπεζες κατά την 31/12/2021.
Προβλέψεις 2023-2026: έχουν καταγραφεί τα ίδια ποσά με την εκτίμηση του 2022.
2. Χρεόγραφα
α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)
Εκτίμηση 2022: Έχει καταγραφεί το ποσό σύμφωνα με την αποτίμηση όπως διαμορφώθηκε μέχρι τον Μάρτιο
του 2022.
Προβλέψεις 2023-2026: Έχει καταγραφεί το ίδιο ποσό των εκτιμήσεων έτους 2022, για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ
β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ.).
Δεν υπάρχουν
γ) Μετοχές – λοιπές συμμετοχές – μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων
Εκτίμηση 2022: Έχει καταγραφεί το ποσό της αποτίμησης, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ισολογισμό έτους
2018 της Περιφέρειας Ηπείρου, έπειτα από τον έλεγχο των οικονομικών της στοιχείων από Ορκωτούς
Λογιστές.
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Προβλέψεις 2023-2026: Έχει καταγραφεί το ίδιο ποσό των εκτιμήσεων έτους 2022, για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ
3. Δάνεια προς τρίτους:
Εκτίμηση 2022: Έχει καταγραφεί μηδενικό ποσό καθώς έχει επιστραφεί σχεδόν στο σύνολό του το ποσό της
διπλής απόδοσης φόρου και κρατήσεων από την ΠΕ Άρτας. Ένα μικρό ποσό που μένει εκτιμάται ότι θα
επιστραφεί μέχρι τέλος του 2022.
Προβλέψεις 2023-2026: Δεν έχουν καταγραφεί ποσά.
4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς
Εκτίμηση 2022: Έχει καταγραφεί το ποσό που προκύπτει αφαιρώντας από το ανεξόφλητο ποσό του δανείου
κατά την 31/12/2021 τις αποπληρωμές των χρεολυσίων μέχρι την 31/12/2022.
Προβλέψεις 2023-2026: Με τον ίδιο τρόπο έχει καταγραφεί το ανεξόφλητο ποσό του δανείου, για όλα τα έτη
του ΜΠΔΣ, με την ολοκλήρωση της αποπληρωμής του το 2025.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΜΠΔΣ 2023-2026 για την Περιφέρεια Ηπείρου οι προϋπολογισμοί σε όλα τα έτη
παρουσιάζουν πλεόνασμα και θετικό αποτέλεσμα κατά ESA. Επίσης τα Ταμειακά διαθέσιμα στην Τράπεζα
της Ελλάδος παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις. Οι προϋπολογισμοί είναι ρεαλιστικοί και υλοποιήσιμοι
σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί για όλη τη διάρκεια του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος
Δημοσιονομικής Στρατηγικής ….».

6. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε την κατάρτιση του
Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 της Περιφέρειας
Ηπείρου, όπως συντάχθηκε από την αρμόδια Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου
και την υποβολή του προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Καταρτίζει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 της
Περιφέρειας Ηπείρου, όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Οικονομικού / Τμήμα Προϋπολογισμού
& Δημοσιονομικών Αναφορών της Περιφέρειας Ηπείρου, και με την αιτιολογική του έκθεση και
τους συνημμένους Πίνακες ΜΠΔΣ, το υποβάλλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, και
εισηγείται την ψήφισή του.
➢ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Παππάς Δημήτριος (Τάκης),
επισημαίνοντας ότι θα τοποθετηθούν αναλυτικά, στη συζήτηση του θέματος στη σχετική
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/487/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 2ο
Αναμόρφωση του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2022 όπως
αυτός διαμορφώθηκε με την 1η τροποποίηση του Προϋπολογισμού της και υποβολή του στο
Περιφερειακό Συμβούλιο.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
(ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 5/12/1103-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την αριθμ. 32/1837/18-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί κατάρτισης του πίνακα
οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2022 στο πλαίσιο έγκρισης του
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2022 και υποβολής του στο
Περιφερειακό Συμβούλιο.
7. Την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/νσης Οικονομικού
της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3007/2303-2022 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 741/23-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.),
με την οποία η Υπηρεσία αποστέλλει συνημμένα προς έγκριση την αναμόρφωση του πίνακα
οικονομικής στοχοθεσίας του προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2022 όπως αυτός
διαμορφώθηκε με την 1η τροποποίηση του Προϋπολογισμού.
Στην εισηγητική έκθεση της Δ/νσης Οικονομικού / Τμήμα Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών
της Περιφέρειας Ηπείρου, επί του προτεινόμενου αναμορφωμένου πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας,
αναφέρονται τα εξής:
«…..
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022
Έχοντας υπόψη:
• Τον Πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2022 ο οποίος εγκρίθηκε με
την αριθ.:16/46/29-11-2021 (ΑΔΑ:Ω1Τ07Λ9-12Γ)) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την
αριθ.: 161484/8-12-2021 (ΑΔΑ:6ΥΘΥΟΡ1Γ-1ΞΦ) απόφαση νομιμότητας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, στα πλαίσια έγκρισης του Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης της
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2022,
• Την αριθ.: 34574 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 2942 Β΄/20-7-2018 όπως
διορθώθηκε με το ΦΕΚ 3635 Β΄/27-8-2018) και τα αριθ.: 44485/6-8-2018, 65270/19-11-2018, 61528/289-2020 και 80438/3-11-2021 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών Τμήμα Παρακολούθησης και
Επεξεργασίας Στοιχείων Τοπ. Αυτοδιοίκησης, με την παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί του στόχου
του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ και επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης
των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ,
• Την 1η τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 2022 η οποία εγκρίθηκε με την αριθ.:
5/12/11-3-2022(ΑΔΑ:6ΨΖ97Λ9-16Α) απόφαση του Περ. Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου, και την
αριθ.: 28113/16-3-2022(ΑΔΑ:9Ε0ΔΟΡ1Γ-8Ψ5) απόφαση νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας,
εισηγούμαστε την αναμόρφωση του ΟΠΔ 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου μέσω της αναμόρφωσης του πίνακα
οικονομικής στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου 2022 (έπειτα από την 1 η υποχρεωτική αναμόρφωση του
προϋπολογισμού της).
Για την αναμόρφωση του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας λήφθηκε υπόψη:
•
•
•
•
•
•

Η αρχή της ισοσκέλισης του Προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται
να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων συμπεριλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.
Η διαμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2022 βάση πραγματικών
ταμειακών υπολοίπων και το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο έτους 2021, όπως αυτά εγκρίθηκαν στην 1 η
τροποποίησή του Προϋπολογισμού της.
Τα στοιχεία ισολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αυτά αντλήθηκαν από
τον κόμβο διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.
Οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου στις 31/12/2021, όπως διαμορφώθηκαν μετά την
ολοκλήρωση της επεξεργασίας και καταχώρησης των οικονομικών στοιχείων έτους 2021 στο Λογιστικό
σύστημα της Περιφέρειας.
Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2022
όσον αφορά τα έσοδα, τα έξοδα και το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων.
Η εγγραφή των κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου
(όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της 1 ης τροποποίησης), και η νέα διαδικασία απεικόνισης
της απόδοσης των κρατήσεων στο Λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας.
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•
•
•

Ο έλεγχος της ταύτισης της στοχοθεσίας με τον διαμορφωμένο προϋπολογισμό του έτους, που
προϋποθέτει την μηδενική τιμή της στήλης 18.
Η συνθήκη ότι ο στόχος των απλήρωτων υποχρεώσεων στην λήξη του έτους της στοχοθεσίας (στήλη 16Δεκέμβριος), ισούται υποχρεωτικά με μηδέν.
Η συνθήκη της ταύτισης του οικονομικού αποτελέσματος με το αποθεματικό επί ισοσκελισμένου
Προϋπολογισμού. ….».

8. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε την αναμόρφωση του πίνακα
οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2022, όπως υποβλήθηκε από τη Δ/νση
Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου.
9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Καταρτίζει τον αναμορφωμένο πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2022
όπως αυτός διαμορφώθηκε με την 1η τροποποίηση του Προϋπολογισμού της, στο πλαίσιο αναμόρφωσης
του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2022, όπως υποβλήθηκε από τη
Δ/νση Οικονομικού / Τμήμα Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Περιφέρειας Ηπείρου
και
Β. Τον ανωτέρω αναμορφωμένο πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2022,
υποβάλλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, και εισηγείται την ψήφισή του, στο πλαίσιο
αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2022.
➢

Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής:
κ. Ζάψας Γεώργιος, ο οποίος παρέπεμψε στην τοποθέτησή του, στη σχετική αριθμ. 32/1837/18-11-2021
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί κατάρτισης του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας
Ηπείρου οικ. έτους 2022, και κατέθεσε το εξής σκεπτικό: «Τοποθετούμαστε αρνητικά στην εισήγηση για την
"αναμόρφωση του Πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας έτους 2022", της Περιφέρειας Ηπείρου, επικεντρώνοντας σε
τρεις βασικούς κυρίως λόγους. Στο ότι: α) Δεν προηγήθηκε δημόσιος διάλογος και επί δύο χρόνια εκκρεμεί η
συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, για τα μείζονα θέματα και την προοπτική της
Περιφέρειας Ηπείρου β) Δεν συμφωνούμε με τις εκτιμήσεις της περιφερειακής Αρχής στα ζητήματα του
αναπτυξιακού σχεδιασμού, καθόσον, πέραν μιας πρώτης ενημέρωσης από την ΕΥΔ, δεν ακολούθησε η συζήτηση
στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για το 5ετές ΕΠΑ (Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης) και το ΕΣΠΑ 2021-2027, όπως
ζητήσαμε, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής για τον οδικό χάρτη τον οποίο πρέπει να
ακολουθήσουμε, σε επίπεδο διεκδίκησης σημαντικών έργων και αναπτυξιακής πολιτικής της περιφέρειάς μας και
γ) Αποτελεί αρνητική εξέλιξη το γεγονός ότι η περιφερειακή αρχή συζητά και εγκρίνει Στρατηγικές Μελέτες
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Τομεακών και Περιφερειακών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, στην
Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης και όχι στο Περιφερειακό Συμβούλιο.».
κ. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), επισημαίνοντας ότι θα τοποθετηθεί αναλυτικά, στη συζήτηση του θέματος
στη σχετική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/488/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος,
Περιφερειακός Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 3ο
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-11-2021 ανοιχτής διαδικασίας άνω των
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε.
Ιωαννίνων, με α/α 2 «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε.
Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 2.750.000,00 € χωρίς ΦΠΑ της Πράξης «Κατασκευή
δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ)
Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων» με κωδικό ΟΠΣ 5032834 του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
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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 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 με αρ. πρωτ. 1155/17-04-2020 απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κατασκευή δικτύου
αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου
Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων» με Κωδικό ΟΠΣ 5032834 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ήπειρος 2014-2020» με κωδικό ενάριθμου ΚΑ 2019ΕΠ01810012 με υποέργο α/α 2 με
τίτλο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Π.Ε.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ » προϋπολογισμού 2.750.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και την αριθμ. 1169/07-05-2021
τροποποίηση αυτής.
6. Τις αριθμ. 26/1765/16-10-2020 και 9/444/22-03-2021 αποφάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής.
7. Την αριθμ. 23/1270/11-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:
Α. Καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με αξιολόγηση μελέτης (άρθρο 50 του Ν. 4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του
υποέργου με α/α 2 «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε.
Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 2.750.000,00 € χωρίς ΦΠΑ της Πράξης «Κατασκευή δικτύου
αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου
Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων», η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος
2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5032834 και στη ΣΑΕΠ 018/1 Ηπείρου με Κ.Α.
2019ΕΠ01810012, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 12299/09-082021 εισήγηση της Υπηρεσίας, βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας για την υλοποίηση της Πράξης και σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 4/219/28-07-2021 (θέμα 46) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου
Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, υπέρ της έγκρισης δημοπράτησης του υποέργου
με το σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει τη μελέτη και εκτέλεση (κατασκευή)
του έργου, με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4412/2016 και βάσει του υπ’ αριθμ.
2064/06-08-2021 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου,
με το οποίο διατυπώθηκε η θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη
διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί το υποέργο και της αριθμ. πρωτ. 40352/4613/2603-2021 απόφασης έγκρισης συμβατικών τευχών από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης,
με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και
Β. Εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, ποσού 2.750.000,00 €
χωρίς ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου
με Κ.Α. 2019ΕΠ01810012 και τίτλο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και
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εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων», για την
υλοποίηση του υποέργου με α/α 2 «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου
Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων».
8. Την αριθμ. 25/1453/08-09-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος,
αποτελούμενη από: Α) υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου
και Β) από εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τμήμα Ηπείρου), της
ΠΕΔΜΕΔΕ (Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου) και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ)
Ηπείρου, όπως ορίσθηκαν με τους αναπληρωτές τους.
9. Την αριθμ. 27/1569/29-09-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε η μετάθεση για την 18η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. της
ημερομηνίας λήξης υποβολής των προσφορών και την μετάθεση για την 24η Νοεμβρίου
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών του Διαγωνισμού του θέματος.
10. Την αριθμ. 3/176/10-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε
το από 31-01-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-11-2021 ανοιχτής
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 182100 για την κατασκευή του
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Ιωαννίνων με α/α 2 «Εγκατάσταση επεξεργασίας
λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 2.750.000,00 € χωρίς
ΦΠΑ της Πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης
επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων», η οποία εντάχθηκε στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5032834 και στη ΣΑΕΠ
018/1 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ01810012, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης
αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.», με προσφορά 2.551.346,59 € (με
αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση επτά και είκοσι δύο τοις εκατό (7,22 %).
11. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3696/21-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
730/23-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει
συνημμένα προς έγκριση, το από 21-03-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 24-11-2021 για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του
έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο με το οποίο, η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των
υποβληθέντων δικαιολογητικών, εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον Οικονομικό
Φορέα με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.», με προσφορά 2.551.346,59 € (με
αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση επτά και είκοσι δύο τοις εκατό (7,22 %).
12. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 21-03-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-11-2021
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 182100, για την ανάδειξη
αναδόχου του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Ιωαννίνων με α/α 2 «Εγκατάσταση
επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού
2.750.000,00 € χωρίς ΦΠΑ της Πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και
εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων», η οποία
εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5032834 και
στη ΣΑΕΠ 018/1 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ01810012,
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
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την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.», με προσφορά
2.551.346,59 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση επτά και είκοσι δύο τοις εκατό
(7,22 %).
Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος

−

Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 182100, για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Ιωαννίνων με α/α 2 «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ)
Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 2.750.000,00 € χωρίς ΦΠΑ της Πράξης
«Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων
(ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων», η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ήπειρος 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5032834 και στη ΣΑΕΠ 018/1 Ηπείρου με Κ.Α.
2019ΕΠ01810012,
στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.», με προσφορά
2.551.346,59 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση επτά και είκοσι δύο τοις εκατό
(7,22%) σύμφωνα με από 31-01-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο
εγκρίθηκε με την αριθμ. 3/176/10-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του
ανωτέρω από 21-03-2022 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 με την επωνυμία
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Τ.Ε.Κ.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου,
στο ποσό των 2.551.346,59 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.), και την προκαλούμενη δαπάνη, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με Κ.Α.
2019ΕΠ01810012 και τίτλο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης
επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων».
• 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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΠΡΑΚΤΙΚO 2ο
Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.» του έργου:

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ »
Εκτιμώμενης αξίας 2.750.000,00€ Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
της πράξης
«Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)
Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων» με κωδικό ΟΠΣ 5032834
Οι υπογράφοντες:
1. Γεώργιος Σιώμος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στην Περιφέρεια Ηπείρου,
πρόεδρος
2. Αικατερίνη Καραγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε/Π.Η.
3. Χριστίνα Δημητρίου, Πολιτικός μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε/Π.Η.
4. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε/Π.Η.
5. Χρήστος Πατσούρας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Εκπρόσωπος ΤΕΕ Τμ. Ηπείρου.
6. Παναγιώτη Βώττη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Εκπρόσωπο ΠΕΔΜΕΔΕ
7. Τύρου – Ούζα Αναστασία (Νατάσα) Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Ιωαννίνων, εκπρόσωπος ΠΕΔ
Ηπείρου.
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με:
• Την αριθ. 25/1453/08-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΞ8Β7Λ9-62Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Ηπείρου περί συγκρότησης της Επιτροπής του Διαγωνισμού του θέματος
Και έχοντας υπόψη
• Την αριθ. 23/1270/11-08-2021 (ΑΔΑ: Ω8ΝΕ7Λ9-ΟΟΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια και οι όροι του ανωτέρω διαγωνισμού
προϋπολογισμού 2.750.000,00€, πλέον ΦΠΑ, βάσει της διακήρυξης,
• Την αριθ. 27/1569/29-09-2021 (ΑΔΑ: Ω5Ρ07Λ9-ΙΘΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση της ημερομηνίας λήξης υποβολής των
προσφορών και της καταληκτικής ημερομηνίας αποσφράγισης αυτών.
• την με αριθ. 3/176/10-02-2022 (ΑΔΑ: ΩΣΒΤ7Λ9-4ΟΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 31-01-2022 πρακτικό της Επιτροπής
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Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του από 24-11-2021
ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού.
• την από 18-02-2022 κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προς τους
συμμετέχοντες, μέσω ΕΣΗΔΗΣ
• το με αριθ. πρωτ. 30327/2903/01-03-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Ηπείρου που στάλθηκε την 01/03/2022 09:23:44 μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»
στον προσωρινό ανάδοχο, με το οποίο τον προσκαλεί να υποβάλλει τα προβλεπόμενα στις
κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (άρθρο 23.2-23.10
της διακήρυξης) προς έλεγχο.
• την από 10-03-2022 ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό μειοδότη (μέσω
ΕΣΗΔΗΣ αριθμό συστήματος 92773 και της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας») στην
αναθέτουσα αρχή
• την από 15-03-2022 υποβολή στη ΔΤΕ/ΠΗ, με αρ. πρωτ. εισερχόμενου εγγράφου 38525/3696, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομιστούν σε
πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν.2690/1999 όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.4250/2014.
συνήλθαμε στις 21-03-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. σε συνεδρίαση προκειμένου να
προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε» για την κατακύρωση της
σύμβασης.
Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και ύστερα από τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών,
διαπιστώνει ότι:
•

τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα

•

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

•

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21,22, και 23
της οικείας διακήρυξης

Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του
έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»,
προϋπολογισμού 2.750.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), στον προσωρινό ανάδοχο «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε» 2.551.346,59€
(με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση επτά και είκοσι δύο τοις εκατό (7,22 %).
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις πενταπλούν (5) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.

-19-

ΑΔΑ: ΨΒΠΑ7Λ9-ΨΜ6

Ιωάννινα, 21 Μαρτίου 2022
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο πρόεδρος

Τα μέλη
Αικατερίνη Καραγιώτη

Γιώργος Σιώμος

Χριστίνα Δημητρίου
Λάμπρος Κιτσαράς
Χρήστος Πατσούρας
Παναγιώτης Βώττης
Τύρου – Ούζα Αναστασία
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/489/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν
οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση του από 18-03-2022 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 Περιφέρειας
Ηπείρου «Προσβάσεις σε αγροκτήματα στην περιοχή Βασιλικό Ηγουμενίτσας»,
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).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/2410-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του
Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 36/2106/29-12-2021 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 «Προσβάσεις σε αγροκτήματα στην
περιοχή Βασιλικό Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την
μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ.
96744/10054/08-12-2021 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. 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. 19158/08-12-2021 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 της Π.Ε. Ιωαννίνων και
ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 3807/18-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
682/21-03-2022 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 «ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» με ποσοστό έκπτωσης
12,00% και συνολικό ποσό προσφοράς 42.580,65€ χωρίς Φ.Π.Α.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 18-03-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης,
που διενεργήθηκε στις 01-03-2022 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32
παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 546/29/16-02-2022 Πρόσκλησης και λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 36/2106/29-12-2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προσβάσεις σε
αγροκτήματα στην περιοχή Βασιλικό Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής,
και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην
αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της
διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΕΥΡΩΔΟΜΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», β) «ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και γ) «ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» και αφού τις
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έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο
διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και
διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους στον σχετικό
πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς
εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.
Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του
οικονομικού φορέα «ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» 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 «ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», με ποσοστό έκπτωσης 12,00%
και ποσό προσφοράς 42.580,65 € χωρίς ΦΠΑ.
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης

−

−

Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προσβάσεις σε αγροκτήματα στην περιοχή Βασιλικό
Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», στον οικονομικό φορέα «ΓΕΡΟΝΤΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», με ποσοστό έκπτωσης 12,00% και ποσό προσφοράς 42.580,65 € χωρίς ΦΠΑ και
Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΓΕΡΟΝΤΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο
ποσό των 42.580,65 € χωρίς ΦΠΑ και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022».

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική, αριθμ. 36/2106/2912-2021 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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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 του Ν.
4412/2016, για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση υλοποίησης του
υποέργου «Προσβάσεις σε αγροκτήματα στην περιοχή Βασιλικό Ηγουμενίτσας », της ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001 προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α.
Στα Ιωάννινα, την 01-03-2022 ημέρα Τρίτη 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. Νάκας Αθανάσιος , Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Ι., ως τακτικό μέλος,
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας και
έχοντας υπ’ όψη:
- Την υπ. Αριθμ. 36/2106/29-12-2021 (ΑΔΑ: Ω31Σ7Λ9-Κ17) 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 «Προσβάσεις σε
αγροκτήματα στην περιοχή Βασιλικό Ηγουμενίτσας »,προϋπολογισμού 60.000,00 € (με
Φ.Π.Α.),σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ: 96744/10054/08-12-2021 απόφαση έγκρισης των
συμβατικών τευχών του έργου της επικεφαλίδας ,απόφαση της Υπηρεσίας μας, και β)
έγινε η συγκρότηση της Ε.Δ.
- Την υπ. Αριθμ.546/29 /16-02-2022 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
1

Αρ. πρωτ/ημερομηνία
29882/2870 /28 - 02 - 2022

Επωνυμία προσφέροντα
ΕΥΡΩΔΟΜΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

2

29884/2871 / 28 - 02 - 2022

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

3

30032/2886 / 28 - 02- 2022

ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 546/29 /16-02-2022 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

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

43.064,52 €

11,00%

2ος

ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

44.032,26 €

9,00%

3ος

ΕΥΡΩΔΟΜΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

44.516,13 €

8,00%

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 Αρ. Πρωτ: 30032 /2886/ 02.03.2022) Σχετ: 29882/2870
,29884/2871, (02.03.2022) πρόσκληση της Ε.Δ. για υποβολή νέας βελτιωμένης
προσφοράς, ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας βελτίωσε την προσφερόμενη έκπτωση
του από το 11% σε 12% υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την
με αρ. (34811/3340/08.03.2022) 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

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα-

κατάταξης

Εργοληπτικής Επιχείρησης

μειοδότη

Ποσό
προσφοράς

Έκπτωση
%

χωρίς Φ.Π.Α.

1ος

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

42.580,65 €

12,00%

2ος

ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

44.032,26 €

9,00%

3ος

ΕΥΡΩΔΟΜΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

44.516,13 €

8,00%

Η Υπηρεσία καλεί με το αριθ. Πρωτ. 34811 /3340 /09 -03-2022 έγγραφό της, τον
προσωρινό μειοδότη «ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ » 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 18 Μαρτίου 2022, ημέρα Παρασκευή 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 « ΓΕΡΟΝΤΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ » σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 39657/3807 /16-03-2022 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 «Προσβάσεις σε αγροκτήματα στην περιοχή Βασιλικό
Ηγουμενίτσας », προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α., στον οικονομικό φορέα

«ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ »,ο οποίος προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση, με ποσό

προσφοράς 42.580,65 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 12,00%.
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή
Διαγωνισμού ως κατωτέρω.
Ιωάννινα 18 - 03 - 2022
Η Επιτροπή Διαγωνισμού
Η πρόεδρος

Τα μέλη

Μπλιθικιώτη Μαρινέλα

Αλεξίου Καλλιόπη
Νάκας Αθανάσιος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/490/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης – σήμανσης στα Ιαματικά Λουτρά Χανόπουλου
Άρτας»,
αναδόχου
«ΜΕΓΚΛΗΣ
ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. “ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.”», μέχρι την 31-08-2022.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2966/17-03-2022 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 666/17-032022 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 03-12-2020 για ποσό 98.947,57€ χωρίς το Φ.Π.Α. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του
έργου ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες με λήξη την 31-12-2021 και με την υπ’ αριθ. 32/1842/18-11-2021,
απόφαση της ΟΕΠΗ εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμία περαίωσης έως στις 31-03-2022. Με την από 01-032022 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την
31/08/2022 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης
του έργου μέχρι την 31-08-2022, 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 31-08-2022 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού
αντικειμένου της εργολαβίας, καθώς κατά την εκτέλεση τω εργασιών και συγκεκριμένα κατά την
πραγματοποίηση εκσκαφών για την τοποθέτηση του αγωγού και των φρεατίων υδροσυλλογής διαπιστώθηκε η
ύπαρξη υπογείου δίκτυο ΟΤΕ (οπτικές ίνες) με αποτέλεσμα την διακοπή των εργασιών. Το γεγονός ότι
βρίσκονται σε εξέλιξη οι ενέργειες από την ‘’COSMOTE –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ A.E.’’, για την υπόδειξη
της ακριβής διαδρομής διέλευσης του δικτύου προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες χωρίς να προκληθεί
οποιαδήποτε βλάβη στο δίκτυο, απαιτείται η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών. Έως σήμερα
έχει υλοποιηθεί το 25,00% των εργασιών του έργου. Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της
προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο λήγει την 31-03-2022 μέχρι την 31-08-2022, και χωρίς άλλη
απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης – σήμανσης στα Ιαματικά Λουτρά Χανόπουλου Άρτας», αναδόχου
«ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. “ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.”», μέχρι την 31-08-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/491/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Καθαρισμός από δενδροστοιχία στα όρια οικοπέδου μας που διέρχεται η προέκταση
της Γεννηματά (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2328/23-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 744/24-03-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη…..
1. Την δημοπράτηση και ανάθεση της προέκτασης της Λεωφόρου Γεννηματά τμήμα αυτής διέρχεται από τα
όρια οικοπέδου της Περιφέρειας στη Γεωργική Σχολή στην Κατσικά. Στα όρια του οικοπέδου μας υπάρχει
μεγάλη δεντροστοιχία η οποία πρέπει να κλαδευτεί η και να κοπούν κάποια δέντρα ώστε να μπορέσουμε να
οριοθετήσουμε και να περιφράξουμε το οικόπεδο μας με τη Λεωφόρο Γεννηματά.
2. Την με αριθμ. :23556/1615/17-02-2022 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» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) με υποέργο «Καθαρισμός από δενδροστοιχία
στα όρια οικοπέδου μας που διέρχεται η προέκταση της Γεννηματά (παροχή υπηρεσιών)».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Καθαρισμός από δενδροστοιχία στα όρια οικοπέδου
μας που διέρχεται η προέκταση της Γεννηματά (παροχή υπηρεσιών)» ΕΡΓΟ: «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου
με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.).…».
6. 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 «Καθαρισμός από δενδροστοιχία στα όρια οικοπέδου
μας που διέρχεται η προέκταση της Γεννηματά (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης
(τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή
απαιτείται άμεσα η κοπή και το κλάδεμα της δεντροστοιχίας που υπάρχει στα όρια του οικοπέδου της
Περιφέρειας στη Γεωργική Σχολή στην Κατσικά, προκειμένου να οριοθετηθεί και να περιφραχθεί το
προαναφερόμενο οικόπεδο με την προέκταση της Λεωφόρου Γεννηματά.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/492/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Καθαρισμός ρέματος στην περιοχή του Δήμου 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2329/23-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 745/24-03-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη…..
Την υπ’ αριθ. 23549/1613/17-02-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και
τίτλο : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρεια Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο:
«Καθαρισμός ρέματος στην περιοχή του δήμου Παμβώτιδας (παροχή υπηρεσιών)». Την από 23-03-2022
τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας.
Και Επειδή
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες με χωματουργικά μηχανήματα, για τον
καθαρισμό του ρέματος στην περιοχή του δήμου Παμβώτιδας από φερτά υλικά λόγω των έντονων
βροχοπτώσεων που είχαμε πρόσφατα προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων. Θα πρέπει άμεσα να γίνουν
εργασίες άρσης προσχώσεων απομάκρυνσης των φερτών υλικών και των κλαδιών που έχουν συσσωρευθεί στο
ρέμα που βρίσκετε δίπλα σε επαρχιακή οδό . Οι ανωτέρω εργασίες θα πρέπει να γίνουν άμεσα διότι είμαστε
στην περίοδο του χειμώνα
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου «Καθαρισμός ρέματος στην περιοχή του δήμου
Παμβώτιδας (παροχή υπηρεσιών)», 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 ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ρέματος στην περιοχή του Δήμου
Παμβώτιδας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 23-03-2022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε,
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη
το γεγονός ότι αφορά σε άμεσες εργασίες, με χωματουργικά μηχανήματα, για τον καθαρισμό του ρέματος
στην περιοχή του Δήμου Παμβώτιδας, λόγω των πρόσφατων, έντονων βροχοπτώσεων προκειμένου να
αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα και συγκεκριμένα άρση προσχώσεων και απομάκρυνση των
φερτών υλικών και των κλαδιών που έχουν συσσωρευθεί στο ρέμα που βρίσκεται δίπλα σε επαρχιακή
οδό.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/493/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος,
Περιφερειακός Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς
Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής & Κονίτσης, για την υλοποίηση του έργου
«Επισκευή στέγης Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Πηγής Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 40.000,00 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
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Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4153/23-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 732/23-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Με την αριθ. πρωτ. 147972/12086/27-09-2021 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης
πίστωσης 40.000,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α2020ΕΠ53000002 «Συντήρησηαποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του του έργου
«Επισκευή στέγης Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Πηγής Κόνιτσας».
Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκτέλεση του έργου «Επισκευή στέγης Ι. Ν. Αγ.
Γεωργίου Πηγής Κόνιτσας», που περιλαμβάνει την επισκευή της στέγης του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου
στην Πηγή Κόνιτσας και την μορφολογική αποκατάσταση των χαγιατιών του, που θα εκτελεστεί στα πλαίσια
της παρούσας σύμβασης και όπως προβλέπεται στην εγκεκριμένη μελέτη. Για την εκτέλεση των εργασιών θα
ληφθούν υπόψη τα όσα ορίζονται στην υπό όρους εγκεκριμένη από την ΕΦΑ Ιωαννίνων μελέτη
Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για :
✓

Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Περιφέρειας Ηπείρου και Ιεράς Μητρόπολης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής & Κονίτσης για την υλοποίηση
του έργου «Επισκευή στέγης Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Πηγής Κόνιτσας», προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ.

✓

Την έγκριση των όρων της λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό
επισυναπτόμενο κείμενο και

✓

Τον ορισμό της κ. Αμαλίας Δόνου, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, ως εκπρόσωπο από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης του έργου, με αναπληρώτριά της, την κ. Βαρβάρα Ζιάκκα, ΠΕ Μηχανικών (
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ) , υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, για την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής.

Την έγκριση δαπάνης ποσού 40.000,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α2020ΕΠ53000002
«Συντήρηση-αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»»…».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως,
Πωγωνιανής & Κονίτσης για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή στέγης Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου
Πηγής Κόνιτσας», προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ και των όρων αυτής, σύμφωνα με
το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. πρωτ. 4153/23-03-2022 εισήγηση της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο.
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Β. Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης,
ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ηπείρου, την κα Αμαλία Δόνου, ΠΕ Μηχανικών
(Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου,
με αναπληρώτριά της, την κα Βαρβάρα Ζιάκκα, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών),
υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.
Γ.

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 40.000,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α2020ΕΠ53000002
«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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/494/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το
διάστημα Μαΐου – Αυγούστου 2022, των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1815/21-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 685/2103-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα
εξής: «….Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη προϋπολογισμού 28.000,00€ για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο,
Ιούλιο και Αύγουστο του 2022 και τη διάθεση 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: Δαπάνη κίνησης υπαλλήλων Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2022) σχετικά
με τις μετακινήσεις εκτός έδρας συνολικά για 40 υπαλλήλους της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου που απασχολούνται για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας (πλημμύρες, θεομηνίες, σεισμούς, κατολισθήσεις πρανών, πτώσεις λίθων,
απομάκρυνση φερτών υλικών, καθιζήσεις, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών, καθαρισμός δρόμων προς αποφυγή
πυρκαγιών, αποκατάσταση ζημιών οφειλομένων των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά τη
διάρκεια του χειμώνα, πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών και λοιπών φαινομένων και γενικότερα κάθε
ενδεχόμενη αποκατάσταση και καθαρισμό οδοστρώματος σε ολόκληρο το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο),
συνεργασία-συντονισμός με τις ΠΕ Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας καθώς με όλους τους Δήμους της ΠΕ
Ιωαννίνων, σε θέματα πολιτικής προστασίας, αυτοψίες εθνικού και επαρχιακού δικτύου (οριζόντια
κατακόρυφη σήμανση, λακκούβες, επίβλεψη αποκατάστασης βατότητας κ.λ.π), καθώς και τις μετακινήσεις
των οδηγών για την μεταφορά του προσωπικού όλων των Υπηρεσιών της ΠΕ Ιωαννίνων ανάλογα με τις
ανάγκες των Υπηρεσιών...…».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 28.000,00 € και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου
και επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας
Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» (Υποέργο: Δαπάνη κίνησης υπαλλήλων Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας
Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2022), για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο
και Αύγουστο του έτους 2022, των συνολικά 40 υπαλλήλων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας
Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, που απασχολούνται για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας (πλημμύρες, θεομηνίες, σεισμοί, κατολισθήσεις πρανών,
πτώσεις λίθων, απομάκρυνση φερτών υλικών, καθιζήσεις, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών, καθαρισμός
δρόμων προς αποφυγή πυρκαγιών, αποκατάσταση ζημιών οφειλομένων των δυσμενών καιρικών
συνθηκών που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών και
λοιπών φαινομένων και γενικότερα κάθε ενδεχόμενη αποκατάσταση και καθαρισμό οδοστρώματος, σε
ολόκληρο το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο), συνεργασία-συντονισμός με τις Π.Ε. Άρτας, Πρέβεζας
και Θεσπρωτίας καθώς με όλους τους Δήμους της Π.Ε. Ιωαννίνων, σε θέματα πολιτικής προστασίας, για
αυτοψίες εθνικού και επαρχιακού δικτύου (οριζόντια κατακόρυφη σήμανση, λακκούβες, επίβλεψη
αποκατάστασης βατότητας κ.λ.π), καθώς και για τις μετακινήσεις των οδηγών για την μεταφορά του
προσωπικού όλων των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/495/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 πληρωμή εισφορών του προγράμματος
Κοινωφελούς Εργασίας έτους 2022 στην 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 5/12/1103-2022 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.

6. Την εισήγηση του Τμήματος Μισθοδοσίας της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2854/21-03-2022 έγγραφο, συνημμένο
με αρ. πρωτ. 683/21-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής:
«…. Με την αριθμ. 2/2022 δημόσια πρόσκληση του Ο.Α.Ε.Δ. (ΑΔΑ: 9ΤΖΓ4691Ω2-ΒΧ1) γίνεται γνωστή η
διαδικασία πρόσληψης 25.000 ατόμων μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας. Στο παράρτημα Ι
αυτής αναφέρονται οι Επιβλέποντες Φορείς και τα άτομα που θα απασχοληθούν. Συγκεκριμένα για την
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων θα απασχοληθούν συνολικά 81 άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων. Το
μισθολογικό κόστος καθώς και οι ασφαλιστικές-εργοδοτικές εισφορές αυτών καλύπτονται από τον Ο.Α.Ε.Δ.
Η διαδικασία καταβολής των πληρωμών στους ωφελουμένους και των ασφαλιστικών-εργοδοτικών εισφορών
στους επιβλέποντες φορείς καθώς και τυχόν άλλες λεπτομέρειες, αναφέρονται στα κεφάλαια 11 & 12 της
ανωτέρω δημόσιας πρόσληψης. Η προκαλούμενη δαπάνη για την απόδοση των ασφαλιστικών-εργοδοτικών
εισφορών των 81 ωφελουμένων (μετά από την καταβολή αυτών από τον Ο.Α.Ε.Δ.), οι οποίοι θα
απασχοληθούν από 01/04/2022 (ενδεχόμενη ημερομηνία έναρξης) έως 30/11/2022 έχει ως ο κατωτέρω
πίνακας:(ΠΙΝΑΚΑΣ) Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση της δαπάνης και διάθεση
πίστωσης, συνολικού ποσού 175.778,86€, για τη πληρωμή των ασφαλιστικών-εργοδοτικών εισφορών των 81
ωφελουμένων, που θα απασχοληθούν με το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στη Περιφερειακή Ενότητα
Ιωαννίνων, σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου, Ε.Φ. 071
– ΚΑΕ 9459.....»

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης συνολικού ποσού 175.778,86 € και τη διάθεση της
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 071 & ΚΑΕ 9459 του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, για την πληρωμή των
ασφαλιστικών-εργοδοτικών εισφορών των 81 ωφελούμενων, οι οποίοι θα απασχοληθούν με το
πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στη Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, από 01/04/2022 (ενδεχόμενη
ημερομηνία έναρξης) έως 30/11/2022.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

-39-

ΑΔΑ: ΨΒΠΑ7Λ9-ΨΜ6

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/496/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος,
Περιφερειακός Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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
Συμμόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής με τις αριθμ. 160 και 161/2022 αποφάσεις της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, με τις οποίες έγινε εν μέρει δεκτή
Προδικαστική Προσφυγή και ακυρώθηκε μερικώς η αριθμ. 33/1909/26-11-2021 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, περί κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και
Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, 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
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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 τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 2/4/22-02-2021, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της
1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του.
6. Την αριθμ. 21/1214/30-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, για
τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής
αρμοδιότητάς της, για το έτος 2022 με διενέργεια ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού
άνω των ορίων.
7. Την αριθμ. 23/1321/11-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:
Α) εγκρίθηκε η διενέργεια με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού
της Περιφέρειας Ηπείρου, και καταρτίσθηκε η διακήρυξη του ανοιχτού (άνω των ορίων)
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα,
από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής (υψηλότερο
ποσοστό έκπτωσης επί τοις %) στην εκάστοτε μέση διαμορφούμενη λιανική τιμή πώλησης,
για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, για το χρονικό διάστημα από
01-01-2022 μέχρι την 31-12-2022, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων
και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, με τους όρους και τα Παραρτήματα
αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της
Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 8141/10-08-2021 εισήγηση της
Υπηρεσίας, με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 856.970,66 € χωρίς Φ.Π.Α.
(1.062.643,62 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), ήτοι: Α) ποσό € 354.839,97 χωρίς
ΦΠΑ, για την προμήθεια συνολικά 466.600 λίτρων καυσίμων (πετρέλαιο) θέρμανσης, και Β)
ποσό € 502.130,69 χωρίς ΦΠΑ, για την προμήθεια 436.900 λίτρων καυσίμων κίνησης.
Η ως άνω δαπάνη, βάσει της αριθμ. 21/1214/30-07-2021 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής, στο μέγεθος αυτής που αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων,
στον Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 1512.01 για τα καύσιμα θέρμανσης, σύμφωνα με την με α/α/ 1495 και
αριθ. πρωτ. 115654/7971/30-07-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, καταχωρημένη με
α/α 1539 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της
Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α.
2018ΕΠ53000003 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή – συντήρηση
εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου
2018-2020» {Υποέργο: Προμήθεια υγρών καυσίμων των μηχανημάτων και οχημάτων της
Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων), έτους 2022}
για τα καύσιμα κίνησης.
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Β) συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα μέλη της προβλεπόμενης στο άρθρο 221 του Ν.
4412/2016, τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ως
άνω, ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της
απαιτούμενης πίστωσης, για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης του διαγωνισμού.
8. Την αριθμ. 30/1741/27-10-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκαν τα Πρακτικά 1ο/21-10-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και 2ο/22-10-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού (άνω των ορίων)
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού του θέματος, σύμφωνα με τα οποία, αναδείχθηκαν
προσωρινοί μειοδότες οι κάτωθι διαγωνιζόμενοι, ανά ομάδα ειδών πετρελαιοειδών, ως εξής:
Α) Ο οικονομικός φορέας «ΝΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», για τα καύσιμα θέρμανσης
(ΟΜΑΔΑ Α΄ - πετρέλαιο θέρμανσης), με ποσοστό έκπτωσης 6,6% (έξι κόμμα έξι τοις εκατό)
και Β) Ο οικονομικός φορέας «ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΟΣΧΟΥΛΗΣ ΙΚΕ» για τα καύσιμα κίνησης
(ΟΜΑΔΑ Β΄ - πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη απλή), με ποσοστό έκπτωσης 6,50%
(έξι κόμμα πενήντα τοις εκατό) για το πετρέλαιο κίνησης και 3,99% (τρία κόμμα ενενήντα
εννέα τοις εκατό) για τη βενζίνη (βενζίνη αμόλυβδη απλή) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε
φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί
στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του.
9. Την αριθμ. 33/1909/26-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε το Πρακτικό 3ο/22-11-2021 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα του
ανοιχτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού του θέματος, στους
κάτωθι μειοδότες, ανά ομάδα ειδών πετρελαιοειδών: α) στην εταιρεία «ΝΑΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», για τα καύσιμα θέρμανσης (ΟΜΑΔΑ Α΄ - πετρέλαιο θέρμανσης),
με ποσοστό έκπτωσης 6,6% (έξι κόμμα έξι τοις εκατό) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά
μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην
ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του και β) στην εταιρεία «ΛΑΜΠΡΟΣ
ΜΟΣΧΟΥΛΗΣ ΙΚΕ» για τα καύσιμα κίνησης (ΟΜΑΔΑ Β΄ - πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη
αμόλυβδη απλή), με ποσοστό έκπτωσης 6,50% (έξι κόμμα πενήντα τοις εκατό) για το
πετρέλαιο κίνησης και 3,99% (τρία κόμμα ενενήντα εννέα τοις εκατό) για τη βενζίνη (βενζίνη
αμόλυβδη απλή) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του
είδους την ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο
χαρακτηριστικό γνώρισμά του.
Επίσης εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων με τους ανωτέρω μειοδότες «ΝΑΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», «ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΟΣΧΟΥΛΗΣ ΙΚΕ» για την προμήθεια υγρών
καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων
και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για το έτος 2022, για τη χρονική
περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης και αφού αποβεί θετικός ο προβλεπόμενος
προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μέχρι την 31/12/2022 και
με ποσά σύμφωνα με τις οικονομικές προσφορές τους.
Η προκαλούμενη δαπάνη, βάσει της αριθμ. 21/1214/30-07-2021 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής, στο μέγεθος αυτής που αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων,
στον Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 1512.01 για τα καύσιμα θέρμανσης, σύμφωνα με την με α/α/ 1495 και
αριθ. πρωτ. 115654/7971/30-07-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, καταχωρημένη με
α/α 1539 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της
Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α.
2018ΕΠ53000003 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή – συντήρηση
εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου
2018-2020» {Υποέργο: Προμήθεια υγρών καυσίμων των μηχανημάτων και οχημάτων της
Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων), έτους 2022}
για τα καύσιμα κίνησης.
10. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου,
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3035/24-03-2022
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 749/24-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων Ο.Ε. 2021),
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στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «… Σας αποστέλλουμε συνημμένα τις υπ΄
αριθμ. 160 και 161/2022, με Γ.Α.Κ. Α.Ε.Π.Π. 2299/13-12-2021 και 2321/16-12-2021, Αποφάσεις του
Προέδρου του 3ου κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), με τις οποίες
ακυρώνεται η με αριθμό 33/1909/26-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΡΝΙ7Λ9-ΙΚΨ) απόφασή σας, καθ΄ ο μέρος έκρινε ως
άνευ ετέρου αποδεκτά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της «ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΟΣΧΟΥΛΗΣ Ι.Κ.Ε.», αναφορικά
με τον ανοιχτό (άνω των ορίων) ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με συστημικό αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 136290 (Αριθμός
πρωτ. Διακήρυξης 134399/9340/03-09-2021), για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης,
για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 μέχρι την 31-12-2022, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας
Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της» και σας παρακαλούμε για τη συμμόρφωση,
σύμφωνα με το διατακτικό της ως άνω Απόφασης του 3ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Ε.Π.) και το Άρθρο 367 του Ν. 4412/2016 …».

Στις συνημμένες στην εισήγηση, αριθμ. 160 και 161/2022 αποφάσεις της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών, επί των με αριθμ. καταθ. ΓΑΚ 2299/13-12-2021 και ΓΑΚ
2321/16-12-2021 Προδικαστικών Προσφυγών του οικονομικού φορέα «ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» και της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΥΙΟΣ
Ο.Ε.», αντίστοιχα, κατά των αριθμ. 30/1741/27-10-2021 και 33/1909/26-11-2021
αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται
στις ως άνω αποφάσεις:
«… 26. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η κρινόμενη πρώτη προδικαστική προσφυγή πρέπει να απορριφθεί. Να
γίνει εν μέρει δεκτή η δεύτερη προσφυγή, καθ' ο μέρος στρέφεται κατά της άνευ ετέρου αποδοχής της
παρεμβαίνουσας όσον αφορά το στάδιο δικαιολογητικών κατακύρωσης, να απορριφθεί δε κατά τα λοιπά. Να
γίνει εν μέρει δεκτή η παρέμβαση, καθ' ο μέρος απορρίπτεται αντίστοιχα η δεύτερη προσφυγή. Να ακυρωθεί η
δεύτερη προσβαλλομένη πράξη έγκρισης δικαιολογητικών κατακύρωσης, καθ' ο μέρος έκρινε ως άνευ ετέρου
αποδεκτή την παρεμβαίνουσα, άνευ προηγούμενης, κατ’ άρ. 103 Ν. 4412/2016 και άρ. 3.2 της διακήρυξης,
κλήσης της να συμπληρώσει τις κατά τη σκ. 25 ελλείψεις της, ήτοι ως προς τη μη υποβολή των κατά τους όρους
2.2.9.2.Β1.β.ιιι και 2.2.9.2.Β1.στ υπευθύνων δηλώσεων, περί μη έκδοσης δικαστικής ή διοικητικής απόφασης
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών της όσον αφορά στην καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και περί μη συνδρομής οριζοντίου αποκλεισμού αντίστοιχα, να αναπεμφθεί
δε η υπόθεση στην αναθέτουσα, προκειμένου να προβεί σε κλήση της παρεμβαίνουσας προς οικεία
συμπλήρωση και εκ νέου να επανέλθει, κατόπιν της συμπλήρωσης, σε κρίση περί των δικαιολογητικών
κατακύρωσης της παρεμβαίνουσας.
…. ….
Για τους λόγους αυτούς
Απορρίπτει την πρώτη προδικαστική προσφυγή.
Δέχεται εν μέρει τη δεύτερη προδικαστική προσφυγή.
Δέχεται εν μέρει την κατά της δεύτερης προσφυγής, παρέμβαση.
Ακυρώνει την υπ’ αριθμό 33/1909/26-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΡΝΙ7Λ9-ΙΚΨ) Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, καθ' ο μέρος έκρινε ως άνευ ετέρου αποδεκτά τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης της παρεμβαίνουσας, άνευ κλήσης της προς συμπλήρωση των ελλείψεων που αναφέρονται στη
σκ. 26 ανωτέρω και αναπέμπει στην αναθέτουσα, προκειμένου να προβεί σε όσα στη σκ. 26 αναφέρονται.

….».
Επίσης στην ως άνω εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, επισυνάπτονται:
Α) Η από 22-02-2022 Αίτηση Αναστολής – Αίτηση Ακύρωσης της εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.», κατά των αριθμ. 160 και 161/2022 αποφάσεων
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, με Πράξη του Προεδρεύοντος του 1ου
Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, περί ορισμού δικασίμου την 1304-2022 και
Β) Η από 23-03-2022 Απόφαση Προσωρινής Διαταγής του Τμήματος Α’ του Διοικητικού
Εφετείου Ιωαννίνων, με την οποία απορρίπτεται το αίτημα προσωρινής διαταγής της
αιτούσας, των ως άνω αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π. υποβληθέν κατ' άρθρο 372 παρ. 7 του ν.
4412/2016 επειδή « ... δεν πιθανολογούνται σοβαρά ως βάσιμοι οι λόγοι της αιτούσας περί πλημμελούς
κρίσης της Α.Ε.Π.Π. και λαμβάνοντας, περαιτέρω, υπόψη ότι δεν πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση κανόνα
του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του εθνικού δικαίου, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο α' της παρ. 8 του
άρθρου 372 του ν. 4412/2016 …».

11. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
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Σε συμμόρφωση προς τις αριθμ. 160 και 161/2022 αποφάσεις της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 367 του Ν. 4412/2016, με
τις οποίες έγινε εν μέρει δεκτή η με αριθμ. καταθ. ΓΑΚ 2321/16-12-2021 Προδικαστική
Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.», και
ακυρώθηκε μερικώς, σύμφωνα με το σκεπτικό της, η αριθμ. 33/1909/26-11-2021 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, καθ΄ ο μέρος έκρινε ως άνευ ετέρου αποδεκτά τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΟΣΧΟΥΛΗΣ Ι.Κ.Ε.», που
αναδείχθηκε ανάδοχος για τα καύσιμα κίνησης (ΟΜΑΔΑ Β΄ - πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη
αμόλυβδη απλή) της αριθμ. πρωτ. οικ. 134399/9340/03-09-2021 διακήρυξης του ανοιχτού (άνω
των ορίων) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
136290/2021), για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, για το χρονικό
διάστημα από 01-01-2022 μέχρι την 31-12-2022, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας
Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της»,
Αναπέμπει την υπόθεση, προς την αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού, Δ/νση
Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου / Τμήμα Προμηθειών, προκειμένου να προβεί σε κλήση
της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΟΣΧΟΥΛΗΣ Ι.Κ.Ε.», να συμπληρώσει τις
ελλείψεις της στα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη
σκ. 25 των ως άνω αριθμ. 160 και 161/2022 αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π., ήτοι ως προς τη μη
υποβολή των κατά τους όρους 2.2.9.2.Β1.β.ιιι και 2.2.9.2.Β1.στ της πρωτ. οικ. 134399/9340/0309-2021 διακήρυξης, υπευθύνων δηλώσεων, περί μη έκδοσης δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών της όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και περί μη συνδρομής
οριζοντίου αποκλεισμού αντίστοιχα.
•

Επισημαίνεται ότι η Οικονομική Επιτροπή, κατόπιν της ως άνω συμπλήρωσης, θα επανέλθει σε
κρίση περί των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΜΠΡΟΣ
ΜΟΣΧΟΥΛΗΣ Ι.Κ.Ε.», μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του
Διαγωνισμού.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/497/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 Π.Ε. Ιωαννίνων
«Βελτίωση βατότητας όμβριων και καθαρισμός πρανών από καταπτώσεις στην επαρχιακή οδό
από Αετόπετρα προς Λάβδανη (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3437/22-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 712/22-03-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη…..
7.Την υπ’ αριθ. 35852/2418 από 10-03-2022 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: «Βελτίωση βατότητας όμβριων και καθαρισμός πρανών από καταπτώσεις στην επαρχιακή οδό από
Αετόπετρα προς Λάβδανη (παροχή υπηρεσιών)».
8.Την από 22-03-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες κατά μήκος του Επαρχιακού
δικτύου από Αετόπετρα έως και Λάβδανη, που σκοπό έχουν την άρση των καταπτώσεων, την διαμόρφωση
των πρανών και την διευθέτηση των όμβριων κατά μήκος των τάφρων και των ρεμάτων της περιοχής.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Βελτίωση βατότητας όμβριων και
καθαρισμός πρανών από καταπτώσεις στην επαρχιακή οδό από Αετόπετρα προς Λάβδανη (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. 2018ΕΠ530000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας όμβριων και καθαρισμός πρανών
από καταπτώσεις στην επαρχιακή οδό από Αετόπετρα προς Λάβδανη (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της
από 22-03-2022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες, κατά μήκος του
επαρχιακού δικτύου από Αετόπετρα έως και Λάβδανη, με σκοπό την άρση καταπτώσεων, την
διαμόρφωση των πρανών και την διευθέτηση των όμβριων κατά μήκος των τάφρων και των ρεμάτων 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/498/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 Π.Ε. Ιωαννίνων
«Βελτίωση τάφρων απορροής όμβριων και άρση κατολισθήσεων οδικού δικτύου από Γρεβενήτι
έως Μηλιά και όρια νομού (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3802/22-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 713/22-03-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη…..
7.Την υπ’ αριθ. 39161/2633 από 16-03-2022 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:
«Βελτίωση τάφρων απορροής όμβριων και άρση κατολισθήσεων οδικού δικτύου από Γρεβενήτι έως Μηλιά και
όρια νομού (παροχή υπηρεσιών)».
8.Την από 22-03-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες με χωματουργικά μηχανήματα
με σκοπό να αποκατασταθούν οι φθορές στο οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια του χειμώνα.
Θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης των πρανών, άρσης καταπτώσεων, αποκατάστασης οδοστρώματος,
διευθέτησης των ομβρίων, καθώς επίσης και εργασίες διευθέτησης και αποκατάστασης των ρεμάτων κατά
μήκος του οδικού δικτύου.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Βελτίωση τάφρων απορροής
όμβριων και άρση κατολισθήσεων οδικού δικτύου από Γρεβενήτι έως Μηλιά και όρια νομού (παροχή
υπηρεσιών))», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού:
24.800,00€ (με Φ.Π.Α.).…».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας
του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση τάφρων απορροής όμβριων και άρση
κατολισθήσεων οδικού δικτύου από Γρεβενήτι έως Μηλιά και όρια νομού (παροχή υπηρεσιών)», βάσει
της από 22-03-2022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες, με
χωματουργικά μηχανήματα, με σκοπό την αποκατάσταση φθορών που προκλήθηκαν, κατά την διάρκεια
του χειμώνα, στο οδικό δίκτυο και συγκεκριμένα αποκατάσταση των πρανών, άρση καταπτώσεων,
αποκατάσταση οδοστρώματος, διευθέτηση των ομβρίων, καθώς επίσης και εργασίες διευθέτησης και
αποκατάστασης των ρεμάτων κατά μήκος του οδικού δικτύου.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/499/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Βελτίωση πρανών και απομάκρυνση καταπτώσεων κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου στα
όρια της Μουκοβίνας (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3805/22-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 714/22-03-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη…..
7.Την υπ’ αριθ. 39163/2634 από 16-03-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ530000001 και
τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,
Υποέργο: «Βελτίωση πρανών και απομάκρυνση καταπτώσεων κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου στα όρια
της Μουκοβίνας (παροχή υπηρεσιών)».
8.Την από 22-03-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες αποκατάστασης κατολίσθησης
κατά μήκος του Επαρχιακού δικτύου στα όρια της Μουκοβίνας προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα
που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια του χειμώνα. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες άρση της κατολίσθησης,
διαμόρφωση των πρανών, αποκατάσταση της βατότητας του οδοστρώματος, καθώς και βελτίωση των
προσβάσεων προς παραγωγικές μονάδες.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Βελτίωση πρανών και
απομάκρυνση καταπτώσεων κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου στα όρια της Μουκοβίνας (παροχή
υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ530000001, 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. 2018ΕΠ530000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση πρανών και απομάκρυνση καταπτώσεων
κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου στα όρια της Μουκοβίνας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 2203-2022 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
κατολίσθησης, κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου στα όρια της Μουκοβίνας, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια του χειμώνα και συγκεκριμένα
άρση της κατολίσθησης, διαμόρφωση των πρανών, αποκατάσταση της βατότητας του οδοστρώματος,
καθώς και βελτίωση των προσβάσεων προς παραγωγικές μονάδες.
.………………………………………………………………………………………………………………..……
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/500/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Αντιμετώπιση προβλημάτων βατότητας οδών πρόσβασης παραγωγικών μονάδων στα όρια του
Κεντρικού Ζαγορίου (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3955/22-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 715/22-03-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη…..
7.Την υπ’ αριθ. 41031/2746 από 18-03-2022 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: «Αντιμετώπιση προβλημάτων βατότητας οδών πρόσβασης παραγωγικών μονάδων στα όρια του
Κεντρικού Ζαγορίου (παροχή υπηρεσιών)».
8.Την από 22-03-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά χωματουργικές εργασίες που σκοπό
έχουν να αποκαταστήσουν την βατότητα χωμάτινης κυρίως οδοποιίας που χρησιμοποιούν παραγωγοί του
πρωτογενούς τομέα καθώς και λοτόμοι στην ευρύτερη περιοχή του Κεντρικού Ζαγορίου. Θα γίνει
ανακατασκευή και συμπλήρωση του οδοστρώματος καθώς και διευθέτηση της ροής των ομβρίων, προκειμένου
να προστατευτεί το οδικό δίκτυο.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αντιμετώπιση προβλημάτων
βατότητας οδών πρόσβασης παραγωγικών μονάδων στα όρια του Κεντρικού Ζαγορίου (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 «Αντιμετώπιση προβλημάτων βατότητας οδών
πρόσβασης παραγωγικών μονάδων στα όρια του Κεντρικού Ζαγορίου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της
από 22-03-2022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε χωματουργικές εργασίες για
την αποκατάσταση της βατότητας χωμάτινης κυρίως οδοποιίας που χρησιμοποιείται από παραγωγούς
του πρωτογενούς τομέα καθώς και λοτόμους, στην ευρύτερη περιοχή του Κεντρικού Ζαγορίου, ήτοι
ανακατασκευή και συμπλήρωση του οδοστρώματος, καθώς και διευθέτηση της ροής των ομβρίων,
προκειμένου να προστατευτεί το οδικό δίκτυο.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/501/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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
Απόφαση για την μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 415/2020 απόφασης του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36),τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 350/1803-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 680/18-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.),
και του Νομικού Συμβούλου, κ. Δημητρίου Στάθη στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«… Στην υπηρεσία μας γνωστοποιήθηκε η προαναφερόμενη απόφαση, η οποία υποχρεώνει
την Περιφέρεια Ηπείρου στη καταβολή ποσού (5.973,80) ευρώ νομιμοτόκως υπέρ της
ενάγουσας Σταματίας Μπούμπα, από την επίδοση της αγωγής της. Το ποσό αφορά
αποκατάσταση ζημιών που υπέστη η ενάγουσα από τροχαίο ατύχημα.
Στην ως άνω απόφαση αιτιολογείται πλήρως η ευθύνη της Περιφέρειας Ηπείρου ως διαδόχου
της πρώην Κρατικής Περιφέρειας Ηπείρου και υπεισελθούσα αυτοδικαίως στις υποχρεώσεις
της ( άρθρο 283 Ν 3852/2010 ) καθώς και η υπαιτιότητα των οργάνων της στη πρόκληση του
ατυχήματος. Κατόπιν όλων αυτών και δεδομένου ότι, στη προκειμένη περίπτωση δεν συντρέχει
λόγος άσκησης του ενδίκου μέσου της έφεσης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, θα πρέπει
η Επιτροπή σας να λάβει απόφαση για παραίτηση από την άσκηση του ένδικου μέσου της
έφεσης εναντίον της προαναφερόμενης απόφασης, έτσι ώστε να καταστεί αυτή τελεσίδικος και
να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής της δαπάνης κατά τα οριζόμενα στο νόμο.
Επισυνάπτεται σε αντίγραφο η υπ΄ αριθμ 415/2020 απόφαση του Διοικητικού πρωτοδικείου
Ιωαννίνων (Τμήμα 2ο Μονομελές) …».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
−

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
την μή άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κατά της υπ’ αριθμ.
415/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (Τμήμα 2ο Μονομελές), με την οποία έγινε
εν μέρει δεκτή η με αριθμ. καταθ. 71/07-07-2008 αγωγή της Σταματίας Μπούμπα του Γεωργίου και
υποχρεώνει την Περιφέρεια Ηπείρου, καθολική διάδοχο της πρώην Κρατικής Περιφέρειας Ηπείρου και
υπεισελθούσα αυτοδικαίως στις υποχρεώσεις της (άρθρο 283 Ν 3852/2010), να καταβάλλει στην
ενάγουσα το ποσό των 5.973,80 € με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, που αφορά στην
αποκατάσταση ζημιών που υπέστη η ενάγουσα από τροχαίο ατύχημα, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.
350/18-03-2022 (ανωτέρω υπό στ. 5) γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων και του
Νομικού Συμβούλου, κ. Δημητρίου Στάθη, επειδή «… Στην ως άνω απόφαση αιτιολογείται πλήρως η
ευθύνη της Περιφέρειας Ηπείρου ως διαδόχου της πρώην Κρατικής Περιφέρειας Ηπείρου και
υπεισελθούσα αυτοδικαίως στις υποχρεώσεις της (άρθρο 283 Ν 3852/2010) καθώς και η
υπαιτιότητα των οργάνων της στην πρόκληση του ατυχήματος …» και δεδομένου ότι «… στη
προκειμένη περίπτωση δεν συντρέχει λόγος άσκησης του ενδίκου μέσου της έφεσης ενώπιον του
αρμοδίου δικαστηρίου…»

−

Εγκρίνει την παραίτηση της Περιφέρειας Ηπείρου, από την άσκηση του ένδικου μέσου της έφεσης
ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, κατά της ανωτέρω, υπ’ αριθμ. 415/2020 απόφασης του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (Τμήμα 2ο Μονομελές).
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/502/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 της αριθμ. πρωτ. 42997/365/23-03-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επίδοση της υπ’ αριθμ. 10/2022 απόφασης του
Διαιτητικού Δικαστηρίου».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 5/12/1103-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 42997/365/23-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΣΝΑ7Λ9-Ξ27) απόφαση του Περιφερειάρχη
Ηπείρου που κατατέθηκε προς έγκριση (έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 739/23-03-2022 στον
φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επίδοση της υπ’
αριθμ. 10/2022 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010
τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 42997/365/23-03-2022 (ΑΔΑ:
ΨΣΝΑ7Λ9-Ξ27) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
για επίδοση της υπ’ αριθμ. 10/2022 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου», το κείμενο της οποίας
παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:
«……….
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ιωάννινα, 22-03-2022
Αριθ. Πρωτ.: 42997/365
Ορθή Επανάληψη την 23-03-2022

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Πύρρου 1
Ταχ. Κώδικας: 45221
Τηλέφωνο: 2651026230
FAX: 2651077637
Πληροφορίες : Β. Βαρτζιώτη
Email: periferiarxis@php.gov.gr
ΘΕΜΑ : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επίδοση της υπ’ αριθμ. 10/2022 απόφασης του
Διαιτητικού Δικαστηρίου»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1.

2.

3.

4.

Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012
(ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133)
[Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020
(ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)
Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και
τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(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).
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5.

6.

7.

8.

Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε
ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 5/12/11-03-2022 απόφαση περί
έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
Την από 21-07-2017 Σύμβαση Σύμπραξης μεταξύ της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία
«ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» και δ.τ.
«ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΕΕΣ» και της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου
«Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».
Το Πρακτικό Αριθμός 1 με το οποίο συγκροτήθηκε το Διαιτητικό Δικαστήριο του άρθρου 66.12.2 της από 2107-2017 Σύμβασης Σύμπραξης μεταξύ της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» και δ.τ. «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΕΕΣ» και της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας
Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου», το οποίο αποτελείται από τον Επιδιαιτητή Δημήτριο
Γεώργα, Επίτιμο Αρεοπαγίτη, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 501/2021 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, τον Διαιτητή Θωμά Παπαευαγγέλου, Επίτιμο Σύμβουλο Επικρατείας, ο οποίος
ορίσθηκε την από 19-07-2019 Αίτηση Υποβολής Διαφοράς σε Διαιτησία της «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΜΑΕΕΣ» και τον Διαιτητή Δημήτριο Τσικρικά, Δικηγόρο, Καθηγητή Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, ο οποίος
ορίσθηκε την αριθμ. πρωτ. 115548/826/29-07-2019 απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου
Το γεγονός ότι πρέπει αμελλητί να επιδοθεί νομίμως, προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, το Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το Υπουργείο Οικονομικών, τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Επικρατείας και
τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Αυτοδιοίκησης, η υπ’ αριθμ. 10/2022 απόφαση
του Διαιτητικού Δικαστηρίου.
Αποφασίζει

Την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 260,40 € και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των
αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 & ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, για την κάλυψη της αμοιβής και εξόδων δικαστικού επιμελητή για την επίδοση της υπ’
αριθμ. 10/2022 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου του άρθρου 66.12.2 της από 21-07-2017 Σύμβασης
Σύμπραξης της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών
Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» και συγκεκριμένα για την διενέργεια έξι επιδόσεων, από την δικαστική
επιμελήτρια Αθηνών, Ελένη Αγγελοπούλου (ΑΦΜ 044262962 ΔΟΥ Ηλιούπολης, Κ. Παλαμά 7 – Ηλιούπολη), προς
α) το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, β) το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων γ) το Υπουργείο Οικονομικών,
δ) τον Πρωθυπουργό, ε) τον Υπουργό Επικρατείας και στ) τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για
θέματα Αυτοδιοίκησης.
Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) όπως ισχύει.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Κοιν.: Δ/νση Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου
….».
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/503/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 διενέργειας πρακτικής άσκησης Φοιτητή ΑΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας
Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 5/12/1103-2022 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2627/21-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 688/21-032022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Σας γνωρίζουμε ότι, ο ΚΑΚΑΒΑΣ Χρυσόστομος του Κων/νου, φοιτητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων –
Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπονίας - Φυτικής Παραγωγής, κατέθεσε στην υπηρεσία μας την 16- 03 - 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. Με την αριθμ 162830/Ζ1/ 1312- 2021 ( ΦΕΚ
5945/τ.Β/ 16-12-2021) Κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων εγκρίθηκαν στη Περιφέρεια Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων
(10) δέκα θέσεις για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ διαφόρων ειδικοτήτων ανά εξάμηνο Η δαπάνη
για την πρακτική άσκηση του ανωτέρω αναφερομένου φοιτητή ανέρχεται στο ποσό # 1.056,48 ευρώ # πλέον
εργοδοτικής εισφοράς για την κάλυψη της αμοιβής του, 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. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη διενέργεια πρακτικής άσκησης, σε Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της
Περιφέρειας Ηπείρου του ΚΑΚΑΒΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ του Κων/νου, φοιτητή του Τμήματος Τεχνολόγων
Γεωπονίας – Φυτικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για το χρονικό διάστημα από 01-042022 μέχρι 30-09-2022 για την απόκτηση του πτυχίου του.
Η δαπάνη για την αμοιβή του ανωτέρω φοιτητή για το χρονικό διάστημα από 01-04-2022 μέχρι 30-092022, ανέρχεται στο ποσό των 1.056,48 € πλέον εργοδοτικής εισφοράς 176,08 € (ήτοι μηνιαία δαπάνη
176,08 € πλέον εργοδοτικής εισφοράς 10,11 €), όπως αναλύεται στον πίνακα που παρατίθεται κατωτέρω,
ως εξής:
ΚΑΕ
0385
0291
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΟΣ 2022 Μήνες : Απρίλιος, Μάϊος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος & Σεπτέμβριος
176, 08 Χ 6μήνες = 1056,48
10, 11 Χ 6 μήνες = 60,66
186,19 Χ 6 μήνες = 1117,14

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/504/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος,
Περιφερειακός Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 19ο
Έγκριση δαπάνης, διάθεσης και κατανομής πίστωσης των κονδυλίων «Εκούσιοι
αναδασμοί (Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας) του προγράμματος Κ.Α.Π. Π.Ε.
Ιωαννίνων», 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).
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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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 2/4/22-02-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της
Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ.
1191/22-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 725/22-03-2022 στον φάκελο
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τις εγκεκριμένες
πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. Έτους 2022, εισηγείται την έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης και κατανομής πίστωσης των κονδυλίων «Εκούσιοι
αναδασμοί (Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας) του προγράμματος Κ.Α,Π. Π.Ε.
Ιωαννίνων», έτους 2022, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 2.833,26 € και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος
των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 071 & ΚΑΕ 9764.01.000.01 του προϋπολογισμού της
Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2022, του έργου «Εκούσιοι αναδασμοί (Αποζημιώσεις ηρτημένης
εσοδείας) Π.Ε. Ιωαννίνων», από Πόρους του ΝΠΔΔ, Τομέας Γεωργία, για το Αρδευτικό Έργο
ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/505/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 20ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου και σύνδεση με επαρχιακή οδό προς Βοτονόσι
(παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3959/22-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 716/22-03-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη…..
7.Την υπ’ αριθ. 41033/2747 από 18-03-2022 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 οδικού δικτύου και σύνδεση με επαρχιακή οδό προς Βοτονόσι (παροχή
υπηρεσιών)».
8.Την από 22-03-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες για την αποκατάσταση της
βατότητας οδού πρόσβασης που συνδέει συνοικισμό του Δ.Δ Χρυσοβίτσας με την επαρχιακό οδό προς
Βοτονόσι, όπου παρουσιάζονται εκτεταμένες καταπτώσεις των πρανών, αλλά και προβλήματα στο
κατάστρωμα της οδού το οποίο χρήζει επισκευής. Άμεσα θα πρέπει να αποκατασταθούν ώστε η οδός να
αποτελέσει ξανά ασφαλή πρόσβαση για τους κατοίκους και τους παραγωγούς πατάτας της περιοχής.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση βατότητας οδικού
δικτύου και σύνδεση με επαρχιακή οδό προς Βοτονόσι (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. 2018ΕΠ530000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου και σύνδεση
με επαρχιακή οδό προς Βοτονόσι (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 22-03-2022 τεχνικής έκθεσης
όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων,
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες για την αποκατάσταση της βατότητας οδού
πρόσβασης που συνδέει συνοικισμό του Δ.Δ. Χρυσοβίτσας με την επαρχιακό οδό προς Βοτονόσι, όπου
παρουσιάζονται εκτεταμένες καταπτώσεις των πρανών, αλλά και προβλήματα στο κατάστρωμα της οδού
και χρήζει επισκευής, ώστε η οδός να αποτελέσει ξανά ασφαλή πρόσβαση για τους κατοίκους και τους
παραγωγούς πατάτας 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/506/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 21ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Βελτίωση προσβασιμότητας παραγωγικών μονάδων στα όρια των Δ.Δ. Πέτρας και Σιτσαίνων
(παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3960/22-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 717/22-03-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη…..
7.Την υπ’ αριθ. 41034/2748 από 18-03-2022 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: «Βελτίωση προσβασιμότητας παραγωγικών μονάδων στα όρια των Δ.Δ. Πέτρας και Σιτσαίνων
(παροχή υπηρεσιών)».
8.Την από 22-03-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες με χωματουργικά μηχανήματα
που θα χρησιμοποιηθούν για να αποκαταστήσουν την βατότητα στο οδικό δίκτυο που συνδέει τα Δ.Δ.
Σιτσαίνων, Πέτρας έως τα όρια με Χρυσοβίτσα, έως και την κατάληξη αυτών στο πρωτεύον επαρχιακό δίκτυο.
Θα γίνει αποκατάσταση του οδοστρώματος, άρση καταπτώσεων, καθώς και βελτίωση των χωμάτινων
διαδρομών, που καθημερινά χρησιμοποιούν κάτοικοι της περιοχής.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας
παραγωγικών μονάδων στα όρια των Δ.Δ. Πέτρας και Σιτσαίνων (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 «Βελτίωση προσβασιμότητας παραγωγικών μονάδων
στα όρια των Δ.Δ. Πέτρας και Σιτσαίνων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 22-03-2022 τεχνικής
έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες, με χωματουργικά μηχανήματα, για
την αποκατάσταση της βατότητας στο οδικό δίκτυο που συνδέει τα Δ.Δ. Σιτσαίνων, Πέτρας έως τα όρια
με Χρυσοβίτσα και την κατάληξη αυτών στο πρωτεύον επαρχιακό δίκτυο και συγκεκριμένα αποκατάσταση
του οδοστρώματος, άρση καταπτώσεων, καθώς και βελτίωση των χωμάτινων διαδρομών, που
χρησιμοποιούνται καθημερινά από κατοίκους της περιοχής.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/507/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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
«Αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων στάθμευσης και βελτίωση προσβασιμότητας οδικού
δικτύου στα όρια των Πραμάντων (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3440/22-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 719/22-03-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη…..
7.Την υπ’ αριθ. 35833/2411 από 10-03-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο:
«Αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων στάθμευσης και βελτίωση προσβασιμότητας οδικού δικτύου στα όρια
των Πραμάντων (παροχή υπηρεσιών)».
8.Την από 22-03-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες στα όρια του Δ.Δ. Πραμάντων
που έχουν σκοπό να αποκατασταθεί η βατότητα και η προσβασιμότητα σε οδούς που παρουσιάζουν
προβλήματα από τις καιρικές συνθήκες, καθώς και την αποκατάσταση χώρων κοινοχρήστων για τη δημιουργία
θέσεων στάθμευσης τόσο των κατοίκους όσο και των επισκεπτών.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση κοινοχρήστων
χώρων στάθμευσης και βελτίωση προσβασιμότητας οδικού δικτύου στα όρια των Πραμάντων (παροχή
υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού:
24.800,00 € (με Φ.Π.Α.)…».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας
του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων στάθμευσης και
βελτίωση προσβασιμότητας οδικού δικτύου στα όρια των Πραμάντων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της
από 22-03-2022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες στα όρια του Δ.Δ.
Πραμάντων με σκοπό την αποκατάσταση της βατότητας και την προσβασιμότητα σε οδούς που
παρουσιάζουν προβλήματα από τις καιρικές συνθήκες, καθώς και την αποκατάσταση χώρων
κοινοχρήστων, για τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών.
.…………………………………………………………………………………………………………..……
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/508/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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
«Αποκατάσταση ροής Ζαγορίτικου ποταμού και άρση προσχώσεων (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3803/22-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 720/22-03-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη…..
7.Την υπ’ αριθ. 39160/2632 από 16-03-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο:
«Αποκατάσταση ροής Ζαγορίτικου ποταμού και άρση προσχώσεων (παροχή υπηρεσιών)».
8.Την από 22-03-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες κατά μήκος του Ζαγορίτικου
ποταμού, προκειμένου να αποκατασταθούν η ροή, να βελτιωθούν τα αναχώματα και να προστατευτούν
ιδιοκτησίες. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες άρσης των προσχώσεων, των πεσμένων δένδρων και της
βλάστησης, που έχει αναπτυχθεί σε σημεία που δημιουργεί προβλήματα. Ταυτόχρονα θα γίνει και βελτίωση
των αναχωμάτων, με υλικά επί τόπου, προκειμένου να μην υπερχειλίζει το νερό και να αποφευχθούν
προβλήματα.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση ροής Ζαγορίτικου
ποταμού και άρση προσχώσεων (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.)…».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας
του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. .2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ροής Ζαγορίτικου ποταμού και άρση
προσχώσεων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 22-03-2022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε,
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το
γεγονός ότι αφορά σε εργασίες, κατά μήκος του Ζαγορίτικου ποταμού, προκειμένου να αποκατασταθεί η
ροή, να βελτιωθούν τα αναχώματα, με υλικά επί τόπου και να προστατευτούν ιδιοκτησίες, ήτοι εργασίες
άρσης των προσχώσεων, των πεσμένων δένδρων και της βλάστησης που έχει αναπτυχθεί, προκειμένου
να μην υπερχειλίζει το νερό και να αποφευχθούν προβλήματα.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/509/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος,
Περιφερειακός Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο
1ο Κτηνιατρικό φεστιβάλ με τίτλο «Discover Dogs Festival 2022» που διοργανώνεται στη
Θεσσαλονίκη, το διάστημα 9-10/4/2022.
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).
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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 Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ.
358/23-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 754/24-03-2022 στον φάκελο
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Η Περιφέρεια Ηπείρου, ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα τοπικών επαγγελματιών, θα συμμετάσχει στο 1 ο
κτηνιατρικό φεστιβάλ με τον τίτλο Discover Dogs Festival που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη το διάστημα
9-10/4/2022. Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη για τη συμμετοχή αυτή, η οποία ανέρχεται στο ποσό των
1.023,00 € και θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο:
«Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο Discover Dogs Festival 2022»….».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στο 1ο κτηνιατρικό φεστιβάλ
με τον τίτλο Discover Dogs Festival που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη το διάστημα 910/4/2022, εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 1.023,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο
Discover Dogs Festival 2022», για την κάλυψη των εξόδων για το δικαίωμα συμμετοχής και την
ενοικίαση χώρου.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

-71-

ΑΔΑ: ΨΒΠΑ7Λ9-ΨΜ6

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/510/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος,
Περιφερειακός Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 25ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διαφημιστική καταχώρηση της
Περιφέρειας Ηπείρου στον τουριστικό οδηγό «TOURIST GUIDE OF GREECE 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
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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 αριθμ. πρωτ.
359/23-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 755/24-03-2022 στον φάκελο
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη για τη διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στον ετήσιο
τουριστικό οδηγό TOURIST GUIDE OF GREECE. Η διαφήμιση θα περιλαμβάνει δισέλιδη καταχώρηση. Η
δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1.240,00 € και θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας
Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στον τουριστικό οδηγό
TOURIST GUIDE OF GREECE έτους 2022» ...».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.240,00 με ΦΠΑ 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 της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»,
για την κάλυψη των δαπανών για την δισέλιδη διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας
Ηπείρου στον ετήσιο τουριστικό οδηγό TOURIST GUIDE OF GREECE έτους 2022.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/511/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος,
Περιφερειακός Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 26ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία Ρουμάνων δημοσιογράφων.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 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.
360/23-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 756/24-03-2022 στον φάκελο
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
για τη διαμονή, διατροφή και ξενάγηση 6 Ρουμάνων δημοσιογράφων, οι οποίοι θα
επισκεφθούν την Ήπειρο μετά από πρόταση του ΕΟΤ Ρουμανίας, στο πλαίσιο παρουσίασης
διαφόρων περιοχών της Βόρειας Ελλάδας.
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 6.200,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Φιλοξενία Ρουμάνων δημοσιογράφων έτους
2022», για την κάλυψη των εξόδων διαμονής, διατροφής και ξενάγησης έξι (6) Ρουμάνων
δημοσιογράφων, οι οποίοι θα επισκεφθούν την Ήπειρο μετά από πρόταση του ΕΟΤ Ρουμανίας,
στο πλαίσιο παρουσίασης διαφόρων περιοχών της Βόρειας Ελλάδας.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/512/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 27ο
Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση
ALIMENTARIA 2022 που διοργανώνεται στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, το διάστημα 4-7/4/2022.
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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 6/418/10-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η
δαπάνη συνολικού ποσού 65.822,24 € με ΦΠΑ και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την κάλυψη των
δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση τροφίμων και ποτών «ALIMENTARIA
2022» που διοργανώνεται στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, το διάστημα 4-7/4/2022. Συγκεκριμένα,
εγκρίθηκε δαπάνη ποσού € 64.822,24 με ΦΠΑ για ενοικίαση χώρου και κατασκευή εκθεσιακών
περιπτέρων και δαπάνη ποσού € 1.000,00 με ΦΠΑ για μεταφορά προϊόντων και φυλλαδίων.
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. 361/23-032022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 757/24-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην
οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Η Περιφέρεια Ηπείρου, σύμφωνα με την με αριθ.19/101/17-12-2021 Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος,
Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, θα συμμετάσχει στην έκθεση τροφίμων και ποτών ALIMENTARIA 2022
που διοργανώνεται στη Βαρκελώνη το διάστημα 4-7/4/2022. Με την με αριθ.6/418/10-3-2022 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε πίστωση 64.822,24 € για την ενοικίαση και κατασκευή εκθεσιακού
περιπτέρου σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο:
«Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση ALIMENTARIA 2022». Στη συνέχεια, η Υπηρεσία μας
απηύθυνε πρόσκληση (αριθ.πρωτ.38829/315) στην διοργανώτρια της ελληνικής συμμετοχής εταιρεία PROMO
SOLUTION Ε.Π.Ε. και έλαβε τη σχετική προσφορά ποσού 64.822,24 €. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε
να εγκρίνετε την ανάθεση των εργασιών που αφορούν στην ενοικίαση και κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου
της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση τροφίμων και ποτών ALIMENTARIA 2022 συνολικής αξίας 64.822,24
€ στην αποκλειστική διοργανώτρια της ελληνικής συμμετοχής στην έκθεση: PROMO SOLUTION Ε.Π.Ε.,
Ιατρού Λιούγκα 8 Γλυφάδα Αττικής, ΑΦΜ 099528526, ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ…».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την ανάθεση των υπηρεσιών, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση τροφίμων
και ποτών ALIMENTARIA 2022 η οποία διοργανώνεται στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, το διάστημα 0407/04/2022 και συγκεκριμένα για την ενοικίαση χώρου και την κατασκευή εκθεσιακών περιπτέρων, στην
εταιρεία με την επωνυμία «PROMO SOLUTION Ε.Π.Ε.» με έδρα Ιατρού Λιούγκα 8 Γλυφάδα Αττικής και
Α.Φ.Μ. 099528526, ΔΟΥ Γλυφάδας, η οποία είναι η αποκλειστική διοργανώτρια της ελληνικής
συμμετοχής στην έκθεση, στο ποσό των € 64.822,24 με ΦΠΑ, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,
σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της, σε απάντηση της αριθμ. πρωτ. 38829/315 πρόσκλησης
αποστολής οικονομικής προσφοράς της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου &
Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών
δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην
έκθεση ALIMENTARIA 2022», σύμφωνα με την αριθμ. 6/418/10-03-2022 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/513/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 ανάθεσης υπηρεσιών για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση
τροφίμων και ποτών FRUIT LOGISTICA 2022, που διοργανώνεται στο Βερολίνο της Γερμανίας,
το διάστημα 05-07/04/2022.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 7/472/18-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης και
διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση τροφίμων και ποτών
FRUIT LOGISTICA 2022, που διοργανώνεται στο Βερολίνο της Γερμανίας, το διάστημα 0507/04/2022, έγκρισης μετάβασης δύο Αντιπεριφερειαρχών στο Βερολίνο, για την εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Ηπείρου και έγκρισης των σχετικών δαπανών.
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. 375/24-032022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 758/24-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην
οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Η Περιφέρεια Ηπείρου, σύμφωνα με την με αριθ.19/101/17-12-2021 Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος,
Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, θα συμμετάσχει στην έκθεση τροφίμων και ποτών FRUIT LOGISTICA
2022 που διοργανώνεται στο Βερολίνο το διάστημα 5-7/4/2022. Με την με αριθ.7/472/18-3-2022 Απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε πίστωση 49.786,00 € για την ενοικίαση και κατασκευή εκθεσιακού
περιπτέρου σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο:
«Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση FRUIT LOGISTICA 2022». Στη συνέχεια, η Υπηρεσία
μας απηύθυνε πρόσκληση (αριθ.πρωτ.44152/366) στην διοργανώτρια της ελληνικής συμμετοχής εταιρεία
GREAT TRADE EXHIBITIONS AND EXPORTS CONSULTING IKE και έλαβε τη σχετική προσφορά
ποσού 49.786,00 €. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να εγκρίνετε την ανάθεση των εργασιών που αφορούν
στην ενοικίαση και κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση τροφίμων και
ποτών FRUIT LOGISTICA 2022 συνολικής αξίας 49.786,00 € στην αποκλειστική διοργανώτρια της ελληνικής
συμμετοχής στην έκθεση: GREAT TRADE EXHIBITIONS AND EXPORTS CONSULTING IKE, Κώστα
Βάρναλη 11, Χαλάνδρι Αττικής, Α.Φ.Μ. 800587724, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου…».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την ανάθεση των υπηρεσιών, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση τροφίμων
και ποτών FRUIT LOGISTICA 2022, που διοργανώνεται στο Βερολίνο της Γερμανίας, το διάστημα 0507/04/2022 και συγκεκριμένα για την ενοικίαση χώρου και την κατασκευή εκθεσιακών περιπτέρων, στην
εταιρεία με την επωνυμία «GREAT TRADE EXHIBITIONS AND EXPORTS CONSULTING IKE» με έδρα
Κώστα Βάρναλη 11, Χαλάνδρι Αττικής και Α.Φ.Μ. 800587724, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, η οποία είναι η
αποκλειστική διοργανώτρια της ελληνικής συμμετοχής στην έκθεση, στο ποσό των € 49.786,00 με ΦΠΑ,
με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της, σε απάντηση της
αριθμ. πρωτ. 44152/366 πρόσκλησης αποστολής οικονομικής προσφοράς της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης
– Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει
τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Συμμετοχή
της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση FRUIT LOGISTICA 2022», σύμφωνα με την αριθμ. 7/472/18-032022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/514/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 29ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Εργασίες αποκατάστασης βατότητας οδικού δικτύου πλησίον Σαραντάπορου (παροχή
υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3806/22-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 721/22-03-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη…..
7.Την υπ’ αριθ. 39165/2636 από 16-03-2022 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 βατότητας οδικού δικτύου πλησίον Σαραντάπορου
(παροχή
υπηρεσιών)».
8.Την από 22-03-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες με χωματουργικά μηχανήματα
που σκοπό έχουν να αποκαταστήσουν την βατότητα του οδικού δικτύου πλησίον του Σαραντάπορου, είτε
αφορά το επαρχιακό δίκτυο είτε το χωμάτινο που χρησιμοποιούν παραγωγοί και υλοτόμοι της περιοχής,
προκείμενου να αποκατασταθεί η ασφαλής βατότητα. Θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης των πρανών με
χωματουργικά μηχανήματα, καθώς και βελτίωση της βατότητας της χωμάτινης οδοποιίας.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης
βατότητας οδικού δικτύου πλησίον Σαραντάπορου (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 «Εργασίες αποκατάστασης βατότητας οδικού
δικτύου πλησίον Σαραντάπορου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 22-03-2022 τεχνικής έκθεσης
όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων,
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες, με χωματουργικά μηχανήματα, για την
αποκατάσταση των πρανών και της ασφαλούς βατότητας του οδικού δικτύου, πλησίον του
Σαραντάπορου, είτε αφορά το επαρχιακό δίκτυο είτε το χωμάτινο, που χρησιμοποιείται από παραγωγούς
και υλοτόμους 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/515/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 30ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση ερεισμάτων επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια της
Κατσικάς».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3808/22-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 722/22-03-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη…..
7.Την υπ’ αριθ. 39164/2635 από 16-03-2022 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 υλικών για την αποκατάσταση ερεισμάτων επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια της
Κατσικάς».
8.Την από 09-03-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την προμήθεια υλικών για την
αποκατάσταση των ερεισμάτων κατά μήκος του Επαρχιακού δικτύου στα όρια της Κατσικάς, προκειμένου να
διασφαλιστεί η ασφαλής κίνηση των οχημάτων και των πεζών, αφού πρόκειται για στατική περιοχή με μεγάλη
κίνηση. Θα γίνει προμήθεια αδρανών υλικών και σκυροδέματος, προκειμένου να επιχωθούν και να
σκυροδετηθούν τμήματα του ερείσματος, με σκοπό την διευθέτηση των ομβρίων και την χρήση τους ως
πέρασμα των πεζών.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Προμήθεια υλικών για την
αποκατάσταση ερεισμάτων επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια της Κατσικάς»», 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 υλικών για την αποκατάσταση
ερεισμάτων επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια της Κατσικάς», βάσει της από 09-03-2022 τεχνικής
έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην προμήθεια αδρανών υλικών και
σκυροδέματος για την αποκατάσταση των ερεισμάτων, κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου στα όρια της
Κατσικάς, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής κίνηση των οχημάτων και η χρήση αυτών ως πέρασμα
των πεζών, αφού πρόκειται για στατική περιοχή με μεγάλη κίνηση και παράλληλα να επιχωθούν και να
σκυροδετηθούν τμήματα του ερείσματος, καθώς επίσης και να διευθετηθούν τα όμβρια.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/516/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου με Α/Α 1 «Έργα εκσυγχρονισμού και
εξοικονόμησης νερού του Δικτύου του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου» Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού
2.197.000,00 € με ΦΠΑ της ομώνυμης πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022102874 του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» και
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
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ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. πρωτ. 834/01-04-2021 (ΑΔΑ: Ψ8Ω37Λ9-ΕΤΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί
Ένταξης της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού του δικτύου του ΤΟΕΒ ζώνης
Αράχθου» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022102874, στη Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», του
Υπομέτρου 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον
εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε
υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020,
προϋπολογισμού € 2.197.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου της ΣΑΕ
082/1 με Κ.Α. 2021ΣΕ08210009 και τίτλο «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων (Δράση 4.3.1),
Περιφέρειας Ηπείρου», συνολικού προϋπολογισμού € 13.338.301,09 με ΦΠΑ βάσει της αριθμ. πρωτ.
50670/05-05-2021 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 517/18-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 669/18-03-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Σας γνωρίζουμε ότι με την Αρ. Πρωτ. 834/01.04.2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η
ένταξη της πράξης με τίτλο «ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΖΩΝΗΣ ΑΡΑΧΘΟΥ», δέσμευση ποσού 2.197.000,00 € με ΦΠΑ σε βάρους του
προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2021ΣΕ08210009 της ΣΑΕ 082/1του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων για το έργο «ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΖΩΝΗΣ ΑΡΑΧΘΟΥ».
Επίσης με την Αρ. Πρωτ. 50670/05.05.2021 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και επενδύσεων εντάχθηκε
στο ΠΔΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση έργων ΣΑΕ 082/1 με κωδικό
2021ΣΕ08210009.
Από την ΔΤΕΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η μελέτη του παραπάνω έργου
προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 1.771.774,19 €
και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 2.197.000,00 €.
Σας στέλνουμε τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική
Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «ΕΡΓΑ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΖΩΝΗΣ
ΑΡΑΧΘΟΥ» και παρακαλούμε, λόγω αρμοδιότητας, να προβείτε στην κατάρτιση των όρων της διακήρυξης
δημοπρασίας, προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοπράτησή του.
Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. 465/11.03.2022 απόφαση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου διατυπώθηκε θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και την διαδικασία
σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το παραπάνω έργου.
Για την Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του παραπάνω έργου, καθώς και για τυχόν επανάληψη αυτής, η
Υπηρεσία μας προτείνει τους παρακάτω υπάλληλους:
Τακτικά μέλη:
1. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,
3. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,
Αναπληρωματικά μέλη αυτών:
1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,
3. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,
και παρακαλούμε λόγω αρμοδιότητας να προβείτε στη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού
του παραπάνω έργου σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του
Ν 4782/2021…».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
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Α. Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου με
Α/Α 1 «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού του Δικτύου του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου» Π.Ε.
Άρτας, προϋπολογισμού 2.197.000,00 € με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022102874
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων
Βελτιώσεων», σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕ 082/1 με Κ.Α. 2021ΣΕ08210009
με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 517/18-03-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με
την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. πρωτ. 3192/23-11-2021 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας
και βάσει της αριθμ. πρωτ. 465/11-03-2022 θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Ηπείρου, για τα σχέδια των τευχών της διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία
θα προκηρυχθεί το ως άνω Υποέργο και
−

Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Άρτας.
Η προκαλούμενη δαπάνη για την εκτέλεση του ανωτέρω υποέργου με Α/Α 1 «Έργα εκσυγχρονισμού και
εξοικονόμησης νερού του Δικτύου του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου» Π.Ε. Άρτας, θα βαρύνει τις πιστώσεις του
έργου της ΣΑΕ 082/1 με Κ.Α. 2021ΣΕ08210009 και τίτλο «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων (Δράση 4.3.1),
Περιφέρειας Ηπείρου» συνολικού προϋπολογισμού € 13.338.301,09 με ΦΠΑ, βάσει της αριθμ. πρωτ.
50670/05-05-2021 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις
διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή
διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ Α’147), για την κατασκευή του υποέργου με Α/Α 1 «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού
του Δικτύου του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου» Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού € 2.197.000,00 με ΦΠΑ,
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίζει τα μέλη της
ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ζαρκάδα Ιωάννα, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ, Πρόεδρος
2. Βασιλειάδη Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ
3. Βέλιου Αλεξάνδρα, Πολιτικός Μηχανικός, ΤΕ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Παπαβασιλείου Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ, Πρόεδρος
2. Τσιρώνη Χρυσάνθη, Τοπογράφος Μηχανικός, ΠΕ
3. Τσιρώνης Ιωάννης, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/517/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 32ο
Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (σε ποσοστό 10% της αρχικής)
του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νομού
Αιτωλοακαρνανίας», αναδόχου «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 5/12/1103-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την αριθμ. πρωτ. 15621/10-1-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΞΤ465ΧΘΞ-ΧΥ6) Απόφαση της Διεύθυνσης Οδικών
Υποδομών της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών Και Μεταφορών μες θέμα: «Έγκριση δέσμευσης
συμπληρωματικού ποσού εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων δεκαοκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (115.018,80 €)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2016ΣΕ07100020 της
ΣΑΕ 071 του Π.Δ.Ε., διάθεσης ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στη Περιφερειακή Ενότητα Άρτας
Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη της δαπάνης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου
«Συντήρηση – βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας».».
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε
με το αριθμ. πρωτ. 526/22-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 727/22-03-2022 στον φάκελο
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «… Σας στέλνουμε τον 3ο ΑΠΕ και την 1η
Τροποποιητική Σύμβαση Εργασιών (σε ποσοστό 10% της αρχικής σύμβασης) του παραπάνω έργου, συνολικής
δαπάνης 1.265.437,84 € με το ΦΠΑ του παραπάνω έργου, με την συνοδεύουσα αυτόν αιτιολογική έκθεση και
παρακαλούμε για την έγκρισή τους. Σχετικά σας γνωρίζουμε ότι ο παρών 3 ος ΑΠΕ και η 1η Τροποποιητική
Σύμβαση Εργασιών, συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16 και για τους
λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην αιτιολογική έκθεση. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι, η Διεύθυνση Οδικών
Υποδομών της Γ.Γ.Υ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ με το αριθμ. πρωτ. 15621/10-1-2022 έγγραφό της ενέκρινε την δέσμευση
συμπληρωματικού ποσού 115.018,80 € με το ΦΠΑ για την κάλυψη της δαπάνης της 1 ης Τροποποιητικής
Σύμβασης Εργασιών του ανωτέρω έργου. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε ομόφωνα για
την έγκριση του 3ου ΑΠΕ και της 1ης Τροποποιητικής Σύμβασης Εργασιών με την αρ. 1/28/17-2-2022
γνωμοδότηση (θέμα 28ο) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 21-3-2022). Η δαπάνη του 3ου ΑΠΕ και της 1ης
Τροποποιητικής Σύμβασης Εργασιών καλύπτονται από τις πιστώσεις του έργου και με την έγκρισή τους
ολοκληρώνεται το αντικείμενο του έργου …».
8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε την αναβολή
συζήτησης και λήψης απόφασης, προκειμένου να εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων
του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2022. Το θέμα θα επανέλθει μετά από σχετική
εισήγηση της υπηρεσίας.
Αποφασίζει ομόφωνα
Αναβάλλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος: «Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και της 1ης
Συμπληρωματικής Σύμβασης (σε ποσοστό 10% της αρχικής) του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση –
βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας», αναδόχου «ΑΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προκειμένου να εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση Διοικητικού
- Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.006.01 (ενάριθμο έργο με ΚΑ 2016ΣΕ07100020 της ΣΑΕ 071 του Π.Δ.Ε.) του
προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2022.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/518/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος,
Περιφερειακός Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 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
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε.
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 823/24-03-2022
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 750/24-03-2022 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
1
2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δαπάνη προμήθειας θυρών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
Δαπάνη για επίδοση, με δικαστικό επιμελητή, εγγράφων που σχετίζονται με
απεντάξεις νέων γεωργών, για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας
& Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας.

ΠΟΣΟ ΜΕ
Φ.Π.Α.

Ε.Φ. 072
/ ΚΑΕ

3.000,00 €

1699

200,00 €

0894

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/519/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 34ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Καθαρισμός αντιπλημμυρικών τάφρων στην περιοχή Αγία Κυριακή Καλόβατου Άρτας
(παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2327/23-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 743/24-03-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη…..
6.Την υπ’ αριθ. 23567/1616/17-02-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και
τίτλο : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο:
«Καθαρισμός αντιπλημμυρικών τάφρων στην περιοχή Αγία Κυριακή Καλόβατου Άρτας (παροχή
υπηρεσιών)». Την από 23/03/2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από
την Υπηρεσία μας.
Και Επειδή
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες με χωματουργικά μηχανήματα, για τον
καθαρισμό αντιπλημμυρικών τάφρων στην περιοχή Αγία Κυριακή Καλόβατου Άρτας . Θα πρέπει άμεσα να
γίνουν εργασίες άρσης προσχώσεων απομάκρυνσης των φερτών υλικών και των κλαδιών που έχουν
συσσωρευθεί στις τάφρους. Οι ανωτέρω εργασίες θα πρέπει να γίνουν άμεσα πριν την έλευση του χειμώνα
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου «Καθαρισμός αντιπλημμυρικών τάφρων στην περιοχή
Αγία Κυριακή Καλόβατου Άρτας (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ
με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.).…».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας
του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός αντιπλημμυρικών τάφρων στην
περιοχή Αγία Κυριακή Καλόβατου Άρτας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 23-03-2022 τεχνικής
έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε άμεσες εργασίες, με χωματουργικά μηχανήματα,
για τον καθαρισμό αντιπλημμυρικών τάφρων στην περιοχή Αγία Κυριακή Καλόβατου Άρτας και
συγκεκριμένα άρση προσχώσεων, απομάκρυνση των φερτών υλικών και των κλαδιών που έχουν
συσσωρευθεί στις τάφρους.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/520/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 35ο
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του Υποέργου «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων
Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας (περ. Λιάτσιλια)», προϋπολογισμού 816.825,09 € με ΦΠΑ της
πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του ΤΟΕΒ Ραγίου –
Κεστρίνης», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022042071 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 20142020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» και συγκρότηση της Επιτροπής
Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. πρωτ. 834/01-04-2021 (ΑΔΑ: Ψ8Ω37Λ9-ΕΤΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί
Ένταξης της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του
ΤΟΕΒ Ραγίου ‐ Κεστρίνης» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022042071, στη Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων
βελτιώσεων», του Υπομέτρου 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την
ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», του Μέτρου 4
«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2014-2020, προϋπολογισμού € 1.049.707,81 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου
έργου της ΣΑΕ 082/1 με Κ.Α. 2021ΣΕ08210009 και τίτλο «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων (Δράση
4.3.1), Περιφέρειας Ηπείρου», συνολικού προϋπολογισμού € 13.338.301,09 βάσει της αριθμ. πρωτ.
50670/05-05-2021 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4850/22-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 729/22-032022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα
2. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
(ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 140/27-12-2010 (ΦΕΚ 233Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου».
5. Την με αριθμό 4074/117/09-01-2013 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός Προϊσταμένων
οργανικών μονάδων υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου-Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας»
6. Την 8402/264/17-2-2011 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας για «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για
υπογραφή εγγράφων»
7. Το έργο με τίτλο «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας (περ.
Λιάτσιλια)»προϋπολογισμού 816.825,09€, αποτελεί υποέργο της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού
εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του ΤΟΕΒ Ραγίου ‐ Κεστρίνης» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0022042071 είναι
ενταγμένο στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014‐2020» στη δράση 4.3.1. «Υποδομές
Εγγείων Βελτιώσεων». Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης με
ποσοστό 85% και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ με 15% (κωδ. έργου: 2021ΣΕ08210009). Για την
παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ.πρωτ.:50670/05‐05‐2021 (ΑΔΑ: ΩΣΧ246ΜΤΛΡ‐ΗΚ6)Απόφαση του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 13.338.301,09€
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος του ενάριθμου έργου 2021ΣΕ08210009 της ΣΑΕ082/1. Η με
αριθμ. πρωτ.: 834/01‐04‐2021 (ΑΔΑ: Ψ8Ω37Λ9‐ΕΤΥ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού
και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Ραγίου ‐ Κεστρίνης)» στο «Πρόγραμμα
Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014‐ 2020» στη δράση 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» με κωδ.
ΟΠΣΑΑ: 0022042071, με υποέργο α/α 1: «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Δήμου Φιλιατών
Π.Ε. Θεσπρωτίας (περ. Λιάτσιλια)» προϋπολογισμού 816.825,09€.
8. Την με αριθμό 166972 /2299/29-10-2019 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας
Θεσπρωτίας, με την οποία εγκρίνεται η μελέτη του παραπάνω έργου,
Σας αποστέλλουμε συνημμένα Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και
παρακαλούμε εισηγούμαστε την έγκρισή των ως ακολούθως:
Τακτικά μέλη
Ντάρα Μαρία, ΠΕ Πολ. Μηχ., Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, ως Πρόεδρος
Δήμα Άννα ΠΕ Πολ. Μηχ. , Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, ως μέλος
Τσολίγκας Θεόδωρος Μηχ., Μηχ., Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας ως μέλος
Αναπληρωματικά μέλη
Γούλα Δήμητρα, ΠΕ Μηχ. Χωροταξίας, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας , ως αναπληρώτρια Πρόεδρος
Κολιούση Χριστίνα, Τ.Ε Πολ. Μηχ., Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, ως αναπ/ματικό μέλος
Αλεξίου Παύλος, Π.Ε. Πολ. Μηχ.. Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, ως αναπ/ματικό μέλος.…».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
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Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του Υποέργου
«Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας (περ. Λιάτσιλια)»,
προϋπολογισμού € 816.825,09 με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού εξοικονόμησης νερού και
ενέργειας του ΤΟΕΒ Ραγίου – Κεστρίνης», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022042071 του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕ 082/1 με Κ.Α. 2021ΣΕ08210009
με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας
και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 4850/22-03-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα
με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. πρωτ. 166972/2299/29-10-2019 απόφαση της
ΔΤΕ/ΠΕ Θεσπρωτίας και βάσει της αριθμ. πρωτ. 491/15-03-2022 θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, για τα σχέδια των τευχών της διακήρυξης και τη διαδικασία
σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το ως άνω Υποέργο και
−

Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
Η προκαλούμενη δαπάνη για την εκτέλεση του ανωτέρω Υποέργου «Βελτίωση-εκσυγχρονισμός
αρδευτικών έργων Δήμου Φιλιατών (Περ. Λιάτσιλια)», θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕ 082/1
με Κ.Α. 2021ΣΕ08210009 και τίτλο «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων (Δράση 4.3.1), Περιφέρειας
Ηπείρου» συνολικού προϋπολογισμού € 13.338.301,09 με ΦΠΑ, βάσει της αριθμ. πρωτ. 50670/05-052021 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις
διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή
διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ Α’147), για την κατασκευή του Υποέργου «Βελτίωση-εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Δήμου
Φιλιατών (Περ. Λιάτσιλια)», προϋπολογισμού € 816.825,09 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ντάρα Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ, Πρόεδρος
2. Δήμα Άννα, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ
3. Τσολίγκας Θεόδωρος, Μηχανολόγος Μηχανικός,
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Γούλα Δήμητρα, Μηχανικός Χωροταξίας, ΠΕ, αν. Πρόεδρος
2. Κολιούση Χριστίνα, Πολιτικός Μηχανικός, ΤΕ
3. Αλεξίου Παύλος, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/521/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος,
Περιφερειακός Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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
Επικαιροποίηση της αριθμ. 35/2070/21-12-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής
χρήσης με χειριστή, από την 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
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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. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης
μηχανημάτων μετά των χειριστών τους κλπ.
6. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
7. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4601/18-03-2022
έγγραφο, συνημμένο, με αρ. πρωτ. 678/18-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.),
με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται «… την έγκριση διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για
μίσθωση μηχανημάτων από τον προϋπολογισμό έτους 2022 της Π.Ε. Θεσπρωτίας, φορέας 071 Κωδικός
9762.01.000.01, ως συνημμένος πίνακας, και παρακαλούμε για την επικαιροποίηση της απόφασής σας με αριθμ.
35/2070/21-12-2021 καθώς δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάληψης πίστωσης τους εντός του 2021. Οι
σχετικές δαπάνες, όπως διαμορφώνονται πλέον, θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του 2022 …», σύμφωνα

με τον συνημμένο πίνακα.
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την επικαιροποίηση της αριθμ. 35/2070/21-12-2021 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μίσθωση μηχανημάτων
ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την Π.Ε Θεσπρωτίας και εγκρίνει οι αντίστοιχες δαπάνες,
όπως διαμορφώνονται πλέον, να βαρύνουν τις αντίστοιχες εγκεκριμένες του ΕΦ 071 & Κ.Α.Ε.
9762.01.000.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2022, για την παροχή
υπηρεσιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για τα παρακάτω υποέργα,
δεδομένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διαθέτει τον απαραίτητο Μηχανικό
Εξοπλισμό και υπαλληλικό προσωπικό που απαιτείται, ως εξής:
Α/Α

1

2

3

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για καθαρισμό Εθνικού και
Επαρχιακού δικτύου από καταπτώσεις καθώς και καθαρισμούς τάφρων και
φρεατίων υδροσυλλογής από φερτά υλικά στις περιοχές από Κορύτιανη – Νεράιδα
– Πέντε Εκκλησιές– Πλακωτή λόγω έντονων βροχοπτώσεων
Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας λόγω
κατολισθήσεων οδικού δικτύου στην Πόβλας - Λιά Δήμου Φιλιατών και καθαρισμός
τάφρων υδροσυλλογής από φερτά υλικά λόγω πολύ έντονων καιρικών φαινομένων
Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για καθαρισμούς τάφρων
υδροσυλλογής και φρεατίων από φερτά υλικά και οδικού δικτύου από καταπτώσεις
λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Ριζού- Κοκκινιάς –
Τρικορύφου - Σμέρτου και Φιλιατών

ΠΟΣΟ (με ΦΠΑ)

24.800,00 €

24.800,00 €

18.600,00 €
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4

5

6

7

8

Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για καθαρισμό επαρχιακού δικτύου
στην περιοχή Νεραϊδας – Νεοχωρίου από καταπτώσεις λόγω των έντονων καιρικών
φαινομένων.
Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για καθαρισμό οδικού δικτύου και
τάφρων υδροσυλλογής στην περιοχή Αγίας Μαρίνας – Βασιλικού Δήμου
Ηγουμενίτσας λόγω καταπτώσεων και φερτών υλικών από έντονες βροχοπτώσεις
Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για άρση κατάπτωσης στο εθνικό
δίκτυο στην περιοχή Αργυροτόπου Δήμου Ηγουμενίτσας λόγω έντονης
βροχόπτωσης
Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για άρση καταπτώσεων και
καθαρισμούς τάφρων υδροσυλλογής από φερτά υλικά στην περιοχή Σαγιάδας –
Συνοριακού Σταθμού Μαυροματίου
Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας οδικού
δικτύου στις περιοχές Αγίων Πάντων-Αγίου Νικολάου-Φυλάκιο Λημέρι από
καταπτώσεις και καθαρισμούς τάφρων υδροσυλλογής για προστασία του
οδοστρώματος λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων

1.240,00 €

21.080,00 €
6.820,00 €
17.360,00 €

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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/522/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων
ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 9762.01.000.01 του
προϋπολογισμού της 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της
πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης μηχανημάτων μετά των
χειριστών τους κλπ.
6. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 5/12/1103-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
7. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που
κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4600/18-03-2022 έγγραφο, συνημμένο, με
αρ. πρωτ. 677/18-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση
δαπανών και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης
με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 9762.01.000.01 του προϋπολογισμού της
οικ. έτους 2022, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.
8. 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 071 & Κ.Α.Ε. 9762.01.000.01, του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους
2022, όπως αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα αναφέρονται, για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης
μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για τα παρακάτω υποέργα, δεδομένου ότι η Περιφερειακή
Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διαθέτει τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό και υπαλληλικό προσωπικό που
απαιτείται, ως εξής:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΟΣΟ (με
ΦΠΑ)

Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για άρση καταπτώσεων και καθαρισμό
ρείθρων υδροσυλλογής στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στην περιοχή Λίστας-Κεραμίτσας1
24.800,00 €
Ραβενής Δήμου Φιλιατών λόγω των έντονων βροχοπτώσεων προς αποφυγή
ατυχημάτων.
Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για καθαρισμό ρέματος στην περιοχή
2 Ραγίου προς αναχαίτηση πλημμυρικού φαινομένου κατά την διάρκεια έντονης
24.800,00 €
βροχόπτωσης και αποκατάσταση κοίτης προς αποφυγή νέας πλημμύρας.
Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για καθαρισμούς τάφρων υδροσυλλογής
3 και οδοστρώματος από φερτά υλικά στην περιοχή του Δήμου Ηγουμενίτσας λόγω της
24.800,00 €
έντονης βροχόπτωσης προς αποφυγή ατυχημάτων.
Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για καθαρισμό επαρχιακού οδού από
4 Ασπροκκλήσι έως Σαγιάδα και Λωρίδα Σαγιάδας από καταπτώσεις λόγω των έντονων
19.840,00 €
βροχοπτώσεων.
Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για καθαρισμό Εθνικού - επαρχιακού
δικτύου από καταπτώσεις και τάφρων υδροσυλλογής στην περιοχή Ρίζανης5
24.800,00 €
Κορίτιανης- Παλαιοχωρίου-Παλαιοκλησίου -Νεράιδας από τις έντονες βροχοπτώσεις
προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/523/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος,
Περιφερειακός Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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
Απόφαση για την μή άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 28/2022 απόφασης του
Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου 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. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την

οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας (υποβλήθηκε με το αριθμ.

πρωτ. 4531/17-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 661/17-03-2022 στον φάκελο
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), και της Νομικής Συμβούλου, κας Σόνιας Φάτσιου στην οποία
αναφέρονται τα εξής:
«… Την 22-02-2022 επιδόθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου ( αριθμ. Πρωτ. 26299/225/22-022022)η υπ΄αριθμ. 28/2022 οριστική απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου
Ιωαννίνων με τη οποία έγινε δεκτή εν μέρει η υπ΄αριθμ. 73/18-12-2015 προσφυγή της
εταιρείας
«Κ/Ξ ΑΑΓΗΣ ΑΕ-ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ» κατά της Περιφέρειας Ηπείρου,
αναφορικά με την διαγραφή από την τελική επιμέτρηση απολογιστικών εργασιών μεταφοράς
και τοποθέτησης χαλυβδοσωλήνων Φ600, συγκόλλησης και εγκιβωτισμού με άμμο συνολικού
ποσού 73.393,31€ σε εκτέλεση της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «αρδευτικό Μαργαριτίου Ν.
Θεσπρωτίας ».
Επί της εν λόγω αποφάσεως η γνώμη μας έχει ως ακολούθως :
Το άρθρο 1 του ν. 1406/1983 ορίζει:1 Υπάγονται στην δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων όλες οι διοικητικές διαφορές ουσίας που δεν έχουν μέχρι σήμερα υπαχθεί σε
αυτή. 2. Στις διαφορές αυτές περιλαμβάνονται ιδίως αυτές που αναφύονται κατά την εφαρμογή
της νομοθεσίας που αφορά :…. Ι) τις διοικητικές συμβάσεις. Ακολούθως το άρθρο 7 ορίζει : 1.
Στις διαφορές της περιπτώσεις ι της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού
εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Ν. 1266/1972(
ΦΕΚ 198), εκτός από την τελευταία περίοδό της. 2. Οι διαφορές δικάζονται σε πρώτο και
τελευταίο βαθμό, από το τριμελές διοικητικό εφετείο. 3. Κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο είναι
εκείνο, στην περιφέρεια του οποίου καταρτίστηκε η σύμβαση .
Ακολούθως, το άρθρο 53 του πδ 18/1989 ορίζει: Αίτηση αναιρέσεως 1. Η Αίτηση αναιρέσεως
ασκείται κατά αποφάσεων που εκδίδονται είτε σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, είτε τελεσιδίκως
κατ΄έφεση, αναθεώρηση ή αναψηλάφηση . Η αίτηση από με τον ιδιώτη διάδικο (φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών που αρχίζει από την κοινοποίηση της
απόφασης σ΄ αυτόν, από δε τη διαδικασία διοικητική αρχή ή νομικό πρόσωπο δημοσίου
δικαίου, ή από τον προϊστάμενο τους υπουργό, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, μέσα σε
εξήντα ημέρες από τη χρονολογία δημοσίευσης της αποφάσεως…….3. Η αίτηση αναιρέσεως
επιτρέπεται μόνον όταν προβάλλεται από τον διάδικο, με συγκεκριμένους ισχυρισμούς, που
περιέχονται στο εισαγωγικό δικόγραφο, ότι δεν υπάρχει νομολογία του συμβουλίου της
Επικρατείας ή ότι υπάρχει αντίθεση της προσβαλλομένης αποφάσεως προς τη νομολογία του
συμβουλίου της επικράτειας ή άλλου ανωτάτου δικαστηρίου είτε προς ανέκκλητη απόφαση
διοικητικού Δικαστηρίου Το απαράδεκτο του προηγούμενου εδαφίου καλύπτεται , εάν μέχρι
την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης περιέλθει εγγράφως σε γνώση του δικαστηρίου με
πρωτοβουλία του διαδίκου, ακόμη και αν δεν γίνεται επίκληση της στο εισαγωγικό δικόγραφο,
απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας ή άλλου ανωτάτου Δικαστηρίου είτε ανέκκλητη
απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, που
είναι αντίθετη προς την προσβαλλόμενη
απόφαση……4. Δεν επιτρέπεται η άσκηση αναιρέσεως, όταν το ποσό της διαφοράς που άγεται
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι κατώτερο από σαράντα χιλιάδες ευρώ, εκτός
αν προσβάλλονται αποφάσεις που εκδίδονται επί προσφυγιών ουσίας, εφ’ όσον αφορούν
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περιοδικές παροχές ή τη θεμελίωση του δικαιώματος σε σύνταξη ή τη θεμελίωση του
δικαιώματος εφάπαξ παροχή και στον καθορισμό του ύψους της. Ειδικώς στις διαφορές από
διοικητικές συμβάσεις, το όριο αυτό ορίζεται στις διακόσιες χιλιάδες ευρώ…..»
Συνέπεια όλων των ανωτέρω, η
υπ΄αριθμ. 28/2022 οριστική απόφαση του Τριμελούς
Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων δεν δύναται να προσβληθεί με αναίρεση ενώπιον του
Συμβουλίου της επικράτειας, διότι δεν συντρέχει η προϋπόθεση του ποσού- η ένδικη διαφορά
έχει ποσό ύψους 73.393,31€ και ο νόμος απαιτεί ειδικά για διαφορές από διοικητικές
συμβάσεις 200.000,00€.
Κατά τη γνώμη μας, λοιπόν, η Περιφέρεια Ηπείρου δεν μπορεί να ασκήσει ένδικο μέσο κατά
της υπ΄ αριθμ. 28/2022 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων
και δέον συμμορφωθεί προς το διατακτικό της, ήτοι την καταβολή ποσού 73.393,31€ ( πλέον
του αναλογούντος ΦΠΑ) για απολογιστικές εργασίες μεταφοράς και τοποθέτησης
χαλυβδοσωλήνων Φ600, συγκόλλησης και εγκιβωτισμού με άμμο που περικόπηκαν στην
τελική επιμέτρηση)…».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την μή άσκηση, εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα
Θεσπρωτίας, του ενδίκου μέσου της αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά
της υπ’ αριθμ. 28/2022 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων,
με την οποία έγινε δεκτή εν μέρει η υπ΄αριθμ. 73/18-12-2015 προσφυγή της εταιρείας «Κ/Ξ
ΑΑΓΗΣ ΑΕ-ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ», κατά της Περιφέρειας Ηπείρου, και αναγνωρίστηκε ότι η
προσφεύγουσα δικαιούται εργολαβικού ανταλλάγματος για απολογιστικές εργασίες μεταφοράς
και τοποθέτησης χαλυβδοσωλήνων Φ600, συγκόλλησης και εγκιβωτισμού με άμμο, συνολικού
ποσού 73.393,31 € που περικόπηκαν στην τελική επιμέτρηση του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας – Β’ φάση», σύμφωνα με την αριθμ.
πρωτ. 4531/17-03-2022 (ανωτέρω υπό στ. 6) γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε.
Θεσπρωτίας και της Νομικής Συμβούλου, κας Σόνιας Φάτσιου, επειδή «… υπ΄αριθμ. 28/2022
οριστική απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων δεν δύναται να προσβληθεί με
αναίρεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας, διότι δεν συντρέχει η προϋπόθεση του ποσού
- η ένδικη διαφορά έχει ποσό ύψους 73.393,31€ και ο νόμος απαιτεί ειδικά για διαφορές από
διοικητικές συμβάσεις 200.000,00 € ...».

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/524/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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
Απόφαση για την άσκηση αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτημένων Δασικών
Χαρτών της Π.Ε. Θεσπρωτίας και ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ηπείρου για την
υποβολή τους και την εκπροσώπησή αυτής.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4885/23-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 733/23-03-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), και της Νομικής Συμβούλου, κας Σόνιας Φάτσιου, στην οποία
αναφέρονται τα εξής:
«… Είναι γνωστό ότι έχουν αναρτηθεί οι δασικοί χάρτες ΠΕ Θεσπρωτίας και επίσης ότι καταληκτική ημερομηνία
για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αυτών έχει οριστεί η 26-04-2022.
Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει έννομο συμφέρον για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου της ως
άνω ανάρτησης των δασικών χαρτών.
Για την ως άνω λοιπόν υποβολή αντιρρήσεων και τη νόμιμη εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου πρέπει
να αποφασίσουμε σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια προς τούτο, σύμφωνα με το άρθρο 176 του ν. 3852/2010, όπου ρητά
ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για: «……ε) Την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων
και των ένδικων μέσων, καθώς και την παραίτηση από αυτά, στ) Την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές
αρχές…..».
Εισηγούμαι, ως εκ τούτου, την λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων της Περιφέρειας Ηπείρου κατά
του περιεχομένου της ανάρτησης δασικών χαρτών ΠΕ Θεσπρωτίας, καθώς και για την υποβολή των σχετικών
αντιρρήσεων, τους:
1. Ιωάννη Τζίμα, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής, Τμήμα Εποικισμού και Αναδασμού,
2. Χρήστο Τσίνα, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής, Τμήμα Εποικισμού και Αναδασμού,
3. Πολυξένη Τσίτου, ΔΕ Διοικητικού Οικονομικού, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής, Τμήμα Εποικισμού και Αναδασμού. …».
5. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
και σύμφωνα με τη σχετική γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε Θεσπρωτίας και της δικηγόρου
με έμμισθη εντολή, κας Σόνιας Φάτσιου (ανωτέρω υπό στ.4), την υποβολή ενώπιων των αρμοδίων
Δασικών Αρχών, αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου της ανάρτησης των Δασικών Χαρτών Π.Ε.
Θεσπρωτίας, εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία έχει έννομο συμφέρον προς τούτο και
Β. Ορίζει ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου για την ως άνω υποβολή αντιρρήσεων και την
εκπροσώπηση αυτής κατά του περιεχομένου της ανάρτησης των Δασικών Χαρτών Π.Ε. Θεσπρωτίας,
τους κάτωθι υπαλλήλους της Π.Ε. Θεσπρωτίας:
1. Ιωάννη Τζίμα, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής, Τμήμα Εποικισμού και Αναδασμού,
2. Χρήστο Τσίνα, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής, Τμήμα Εποικισμού και Αναδασμού,
3. Πολυξένη Τσίτου, ΔΕ Διοικητικού Οικονομικού, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής, Τμήμα Εποικισμού και Αναδασμού.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/525/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 6ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2021-2022.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
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Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) την υπ’ αριθμ. 24001/116-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις αυτής καθώς και την υπ’ αριθμ.
50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/26-9-2018).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 5/12/1103-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης Παιδείας & Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της
Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4706/21-03-2022
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 686/21-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την
οποία η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη: «… 5. Την αριθμ. 13/1841/19.07.2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΡΓ87Λ9-ΤΜΥ) με την οποία εγκρίθηκαν: α) η πραγματοποίηση της δαπάνης και η
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού ποσό των 3.460.610,95 € (τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα
εξακοσίων δέκα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών) συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και ΦΠΑ,
σε βάρος των πιστώσεων των Ε.Φ. 191 & 192 ΚΑΕ 0821 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου-Π.Ε.
Θεσπρωτίας. 6. Την με αρ. 3/2019 Διακήρυξη με α/α Συστήματος 77449. 7. Τις αριθμ. 8/391/2-3-2018,
14/724/16-4-2018, 11/583/23-3-2018, 20/1101/1-6-2018, 33/2022/3-10-2018, 35/2223/23-10-2018,
27/2193/29-8-2019, 29/2368/3-10-2019, 32/2564/20-10-2019, 35/2803/2-12-2019, 36/2907/12-12-2019,
37/2965/23-12-2019, 2/139/20-1-2020, αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. 8. Την αρ. 7/423/13-03-2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης. 9. Την με αριθμ. 26/1814/16-10-2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Έγκριση 1ης τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2020-2021. 10. Την με αριθμ. 31/2121/01-122020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Έγκριση 2ης τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2020-2021. 11. Την με
αριθμ. 4/251/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Έγκριση 3ης τροποποίησης και κατάργησης
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2020-2021.
12. Την με αριθμ. 11/599/09-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Έγκριση 4ης τροποποίησης και
κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος
2020-2021. 13. Την με αριθμ. 14/741/13-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Έγκριση 5ης
τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για
το σχολικό έτος 2020-2021. 14. Την με αριθμ. 21/1355/14-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
επικαιροποίηση αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, περί τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Θεσπρωτίας. 15. Την αριθμ. 21/1354/14-08-2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και παράτασης των συμβάσεων μεταφοράς
μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της
Π.Ε. Θεσπρωτίας, που ήταν σε ισχύ στις 30-06-2020. 16. Την αριθμ. 24/1384/27-08-2021 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και παράτασης των συμβάσεων μεταφοράς
μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της
Π.Ε. Θεσπρωτίας, που ήταν σε ισχύ στις 30-06-2021. 17. Την με αριθμ. 30/1753/27-10-2021 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Έγκριση 1ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2021-2022. 18. Την με αριθμ. 31/1813/09-11-2021 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Έγκριση 2ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2021-2022. 19. Την με αριθμ. 32/1869/18-11-2021 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Έγκριση 3ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2021-2022. 20. Την υπ’αριθµ. A/A 2036 /09.11.2021 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης, για τη δέσμευση πολυετούς πίστωσης στον προϋπολογισμό της Περιφερειακής
Ενότητας Θεσπρωτίας για τα έτη 2021 και 2022 µε α/α έγκρισης 2198, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
34.982,77 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (σχετική υπ’αριθµ.177879/22019/9.11.2021 Απόφαση
πολυετούς έγκρισης του Αν. Προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Εσωτερικής
Λειτουργίας). 21. Την µε αριθµ. πρωτ. οικ. 178462/22071/10.11.2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
σε 2η Διαπραγμάτευση, για την ανάθεση νέων δρομολογίων συνολικού προϋπολογισμού 34.982,77 ευρώ µε
α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 142719. 22. Την απόφαση 33/1922/26.11.2021 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ηπείρου µε την οποία εγκρίθηκε το από 18/11/2021 Πρακτικό της Επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των
προσφορών της 2ης Διαπραγμάτευσης, κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματά της και κηρύχθηκαν άγονα τα
δρομολόγια µε α/α 3,6,7 και 9 της Πρόσκλησης, καθώς δεν υποβλήθηκαν προσφορές. 23. Τις ανάγκες
μεταφοράς μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των μεταφερόμενων μαθητών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα
νέων εγγραφών, μεταβολών, μεταγραφών και προσθηκών και στάλθηκαν από τις σχολικές μονάδες στην
Υπηρεσία μας, για το σχολικό έτος 2021-2022. 24. Την με αριθμ. 2/159/31-01-2022 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Έγκριση 5ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2021-2022 …», εισηγείται την τροποποίηση των δρομολογίων
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μεταφοράς των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε. Θεσπρωτίας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών, για το σχολικό
έτος 2021-2022, σύμφωνα με την σχετική (ανωτέρω υπό στ.5), εισήγηση του Τμήματος Δια Βίου
Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας,
Εγκρίνει την τροποποίηση των κάτωθι δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, που έχουν κατακυρωθεί και
τροποποιηθεί με τις σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, όπως αναλυτικά κατωτέρω
αναφέρεται, και σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα απόφαση Πίνακα, ως εξής:
1. Το δρομολόγιο με α/α 4 της αριθμ. 21/1354/14-8-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (μετά
τις αριθμ. 35/2803/2-12-2019 και 37/2965/23-12-2019 αποφάσεις της Ο.Ε. και την όμοια αριθμ.
36/2879/12-12-2019 απόφαση), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 35/2071/21-12-2021 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής «Φιλιάτες - Μαυρούδι - Νέα Σελεύκεια - Ηγουμενίτσα (πρωί) και
Ηγουμενίτσα - Νέα Σελεύκεια - Μαυρούδι (επιστροφή ολοήμερο)» τροποποιείται σε: «Φιλιάτες Μαυρούδι - Νέα Σελεύκεια - Ηγουμενίτσα (πρωί)» με τιμή 24,15 € και «Ηγουμενίτσα - Νέα ΣελεύκειαΜαυρούδι - Φιλιάτες (επιστροφή ολοήμερο)» με τιμή 24,15 € και τον ίδιο μεταφορέα Φλώρο Γεώργιο
(ΤΑΧΙ) από 01-04-2022. Η συνολική τιμή της διαδρομής είναι 48,30 €.
2. Το δρομολόγιο με α/α 5.76 της αριθμ. 26/1814/16-10-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
«Άγιος Δονάτος (Βίλια) Παλαιοχωρίου - Νεράιδα (Δημοτικό Νεράιδας)» τροποποιείται σε: «Άγιος
Δονάτος (Βίλια) Παλαιοχωρίου - Παλαιοχώρι - Νεράϊδα (Δημοτικό Νεράιδας 08:00-15:00)» με τον ίδιο
μεταφορέα Γκόγκα Χρήστο (ΤΑΧΙ) από 16-03-2022 και τιμή 23,32 €.
3. Το δρομολόγιο με α/α 6 της αριθμ. 1/46/10-01-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
«Ηγουμενίτσα (2ο Ειδικό Δημοτικό) – Φιλιάτες» τροποποιείται σε: «Νέα Σελεύκεια (Νηπιαγωγείο) –
Ηγουμενίτσα (2ο Ειδικό Δημοτικό) – Φιλιάτες» με την ίδια μεταφορέα Παππά Παναγιώτα (ΤΑΧΙ) από
16-03-2022 και τιμή 25,00 €.
4. Το δρομολόγιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 7954/892 «Συνοικισμός
Βουνίστρα – Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Πέρδικας», όπως αυτό τροποποιήθηκε με την αριθμ.
2/159/31-01-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τροποποιείται σε: «Συνοικισμός Βουνίστρα
– Δημοτικό Πέρδικας – Περιοχή Ρίζα Πέρδικας- Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Πέρδικας» από 01-032022 με τον ίδιο μεταφορέα Ευαγγέλου Αλέξανδρο (ΤΑΧΙ) και τιμή 22,82 €.
Οι ως άνω προκαλούμενες δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε
Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2022 (Ε.Φ.191, ΚΑΕ 0821 για την Α/θμια Εκπαίδευση και Ε.Φ.192, ΚΑΕ 0821 για
την Β/θμια Εκπαίδευση), σύμφωνα με τις Α/Α: 28 & αρ. πρωτ.: 722/81/03-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΧ8B7Λ9MOP), Α/Α: 37 & αρ. πρωτ.: 695/68/03-01-2022 (ΑΔΑ:ΨΨ5Π7Λ9-14Ψ), Α/Α: 40 & αρ. πρωτ.: 725/82/0301-2022 (ΑΔΑ: 9ΛΟΔ7Λ9-9ΟΣ), Α/Α:42 & αρ. πρωτ.: 728/83/03-01-2022 (ΑΔΑ: 601Δ7Λ9-ΟΓΓ), Α/Α:43
& αρ. πρωτ.: 729/84/03-01-2022 (ΑΔΑ: 6ΞΞΑ7Λ9-ΣΜΕ) και Α/Α:44 & αρ. πρωτ.:670/63/03-01-2022 (ΑΔΑ:
ΨΧ3Π7Λ9-Δ9Μ), αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες καταχωρήθηκαν στο Βιβλίο Εγκρίσεων
και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, με α/α:
37,39,40,42,43, και 44 αντίστοιχα.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ

ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕ ΜΙΚΡΗ
ΚΛΙΣΗ (<5%)

ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΚΛΙΣΗ (>5%)

ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕ ΜΙΚΡΗ
(0-5%)
ΚΛΙΣΗ

ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΚΛΙΣΗ (>5%)

ΑΠΛΗ Η' ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

% ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΤΡΟΠ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ισχύει από :

4

21/1354/14-8-2020

ΦΙΛΙΑΤΕΣΜΑΥΡΟΥΔΙ-ΝΕΑ
ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΗΓ/ΤΣΑ(πρωί)

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΤΑΧΙ

2,0

0,0

17,0

2,0

1,00

0%

24,15

ΦΛΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1/4/22

21/1354/14-8-2020

ΗΓ/ΤΣΑ-ΝΕΑ
ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΜΑΥΡΟΥΔΙΦΙΛΙΑΤΕΣ
(ΜΕΣΗΜΕΡΙ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)

4

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΤΑΧΙ

2,0

0,0

17,0

2,0

1,00

0%

24,15

ΦΛΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1/4/22

ΑΓΙΟΣ
ΔΟΝΑΤΟΣ(ΒΙΛΙΑ)
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΡΑΙΔΑΣ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΕΡΑΙΔΑ(ΠΡΩΙΜΕΣΗΜΕΡΙ 15:00)

2

3

4

5.76

ΤΑΧΙ

0,0

0,0

6,5

0,0

2,00

2%

23,32

ΓΚΟΓΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

16/3/21

6843/797

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΝΕΑ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΕΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 13:15

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ
ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ & 2ο ΕΙΔΙΚΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΑΧΙ

2,0

0,0

18,0

2,0

1,00

0%

25,00

ΠΑΠΠΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

16/3/21

2/159/31-01-2022

ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΒΟΥΝΙΣΤΡΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΑΔΗΜΟΤΙΚΟ &
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΕΡΔΙΚΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΕΡΔΙΚΑΣ

ΤΑΧΙ

1,0

0,0

4,5

0,0

2,00

0%

22,82

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

1/3/22

26/1814/16-10-2020

ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (€) ΤΑΧΙ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Α/Α
ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ
Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ &
ΤΟΣ
TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

1

ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/526/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Πρέβεζας «Άρση προσχώσεων, καθαρισμός κοίτης ρεμάτων-τάφρων και συντήρηση
αντιπλημμυρικών έργων Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 20-10-2022.
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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε για το θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1120/17-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 665/17-03-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…
Θέτουμε υπόψη τα παρακάτω: ….Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με
ΚΑ2012ΕΠ03000012 και την με α/α 1293 και αρ. πρωτ. 66425/2608/2-6-2020 (ΑΔΑ: Ψ1Β47Λ9-ΟΞΨ)
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας, με α/α καταχώρησης
1314, για τη δέσμευση της σχετικής πίστωσης σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας,
οικ. έτους 2020, προϋπολογισμού 208.455,67 €. Η μελέτη του έργου και τα τεύχη δημοπράτησης συντάχθηκαν
από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας με την σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Ηπείρου, και έτυχαν όλων των σχετικών εγκρίσεων. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 9-12-2020 και
μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας Άγγελος Τσιμπίκης με µέση τεκµαρτή έκπτωση εξήντα και
δέκα επτά εκατοστά επί τοις εκατό (60,17 %) µε προσφορά 66.953,90 € (χωρίς Φ.Π.Α.).Η κατακύρωση
αποτελέσματος εγκρίθηκε με την με αρ. 6/329/26-02-2021 (με ΑΔΑ: 6ΙΚΕ7Λ9-ΚΗΙ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. Μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη κ. Ευστράτιου Ιωάννου και του
αναδόχου υπογράφηκε συμφωνητικό ύψους δαπάνης εργασιών 83.022,84 € (με ΦΠΑ). Το συμφωνητικό
υπογράφηκε στις 21-04-2021 και η εγκατάσταση έγινε αυθημερόν. Με βάση το σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ.
ημερομηνία περαιώσεως ορίζεται η 20-04-2022.Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την από 17-5-2022 αίτηση
παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου. Κατά τον ανάδοχο η αποπεράτωση του έργου
μέσα στην παραπάνω προθεσμία δεν καθίσταται δυνατή, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (π.χ. ισχυρές
βροχοπτώσεις) τους χειμερινούς μήνες και τις επιπτώσεις που προέκυψαν από αυτά (δυο δήμοι Ν. Πρέβεζας
κηρύχτηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης), καθώς και των συνθηκών-καταστάσεων (π.χ. πανδημίας covid).
Για τους λόγους αυτούς αιτείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 20-10-2022 χωρίς
δικαίωμα έγερσης πρόσθετης αποζημίωσης (πλην της νόμιμης αναθεώρησης). Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Δομών Περιβάλλοντος αναφέρει ότι οι ανωτέρω λόγοι είναι αληθείς και καθοριστικοί για την πορεία εκτέλεσης
των εργασιών και προτείνει να χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας μέχρι 20-10-2022. Επειδή από τα αίτια
δικαιολογείται η γενομένη καθυστέρηση και κρίνεται αναγκαία και επαρκής η αιτούμενη παράταση, Ε ι σ η γ
ο ύ μ α σ τ ε να εγκρίνετε τη χορήγησης αυτής, δηλαδή μέχρι 20-10-2022....».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση
προσχώσεων, καθαρισμός κοίτης ρεμάτων-τάφρων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων Π.Ε.
Πρέβεζας», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 20-10-2022, 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/527/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 42ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Καθαρισμός αντιπλημμυρικής τάφρου Τ17 του ΤΟΕΒ Καναλλακίου περίπου τέσσερα
(4) χιλιόμετρα (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2041/22-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 746/24-03-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη…..
6. Την υπ’ αριθ. 28213/1945/25-02-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 και
τίτλο : :«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο:
«Καθαρισμός αντιπλημμυρικής τάφρου Τ17 του ΤΟΕΒ Καναλλακίου περίπου τέσσερα (4) χιλιόμετρα (παροχή
υπηρεσιών)».Την από 22/03/2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από
την Υπηρεσία μας.
Και Επειδή
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες με χωματουργικά μηχανήματα, για τον
καθαρισμό της αντιπλημμυρικής τάφρου Τ17 του ΤΟΕΒ Καναλλακίου περίπου τέσσερα (4) χιλιόμετρα. Θα
πρέπει άμεσα να γίνουν εργασίες άρσης προσχώσεων απομάκρυνσης των φερτών υλικών και των κλαδιών που
έχουν συσσωρευθεί στις τάφρους. Οι ανωτέρω εργασίες θα πρέπει να γίνουν άμεσα πριν την έλευση του
χειμώνα
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου «Καθαρισμός αντιπλημμυρικής τάφρου Τ17 του ΤΟΕΒ
Καναλλακίου περίπου τέσσερα (4) χιλιόμετρα (παροχή υπηρεσιών)», 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 ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός αντιπλημμυρικής τάφρου Τ17 του
ΤΟΕΒ Καναλλακίου περίπου τέσσερα (4) χιλιόμετρα (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 22-03-2022
τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε άμεσες εργασίες, με χωματουργικά
μηχανήματα, για τον καθαρισμό της αντιπλημμυρικής τάφρου Τ17 του ΤΟΕΒ Καναλλακίου περίπου
τέσσερα (4) χιλιόμετρα, ήτοι άρση προσχώσεων και απομάκρυνση των φερτών υλικών - κλαδιών που
έχουν συσσωρευθεί στις τάφρους.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………..………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/528/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 43ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Καθαρισμός αντιπλημμυρικής τάφρου στην βιομηχανική περιοχή Καναλλακίου 3,7
χιλιόμετρα (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2042/22-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 747/24-03-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη…..
6.Την υπ’ αριθ. 20459/1388/11-2-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 και
τίτλο : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο:
«Καθαρισμός αντιπλημμυρικής τάφρου στην βιομηχανική περιοχή Καναλλακίου 3,7 χιλιόμετρα (παροχή
υπηρεσιών)».Την από 22/03/2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από
την Υπηρεσία μας.
Και Επειδή
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες με χωματουργικά μηχανήματα, για τον
καθαρισμό της αντιπλημμυρικής τάφρου στην βιομηχανική περιοχή Καναλλακίου 3,7 χιλιόμετρα . Θα πρέπει
άμεσα να γίνουν εργασίες άρσης προσχώσεων απομάκρυνσης των φερτών υλικών και των κλαδιών που έχουν
συσσωρευθεί στις τάφρους. Οι ανωτέρω εργασίες θα πρέπει να γίνουν άμεσα πριν την έλευση του χειμώνα
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου «Καθαρισμός αντιπλημμυρικής τάφρου στην
βιομηχανική περιοχή Καναλλακίου 3,7 χιλιόμετρα (παροχή υπηρεσιών)», 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 ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός αντιπλημμυρικής τάφρου στην
βιομηχανική περιοχή Καναλλακίου 3,7 χιλιόμετρα (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 22-03-2022
τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε άμεσες εργασίες, με χωματουργικά
μηχανήματα, για τον καθαρισμό της αντιπλημμυρικής τάφρου στην βιομηχανική περιοχή Καναλλακίου
3,7 χιλιόμετρα, ήτοι άρση προσχώσεων και απομάκρυνση των φερτών υλικών - κλαδιών που έχουν
συσσωρευθεί στις τάφρους.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

-115-

ΑΔΑ: ΨΒΠΑ7Λ9-ΨΜ6

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/530/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος,
Περιφερειακός Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 45ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την απομαγνητοφώνηση της συνεδρίασης
της Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Ηπείρου.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 760/24-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με
αρ. πρωτ. 761/24-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται
τα εξής: «… Η Επιτροπή Διαβούλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87Α΄/07-06-2010) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 105 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α’/ 19-07-2018) είναι
γνωμοδοτικό όργανο της Περιφέρειας Ηπείρου. Στα πλαίσια λειτουργίας της προκύπτουν δαπάνες για την
απομαγνητοφώνηση των πρακτικών συνεδριάσεων της. Τα έξοδα έχουν προϋπολογιστεί στο ποσό των 700,00
€( με Φ.Π.Α.) . Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 υπάρχει επαρκής εγγεγραμμένη πίστωση
και θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα 072 ΚΑΕ 0871. Μετά τα ανωτέρω σας παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη,
δεσμεύσετε και διαθέσετε ποσό ύψους 700.00 € (με Φ.Π.Α.)για την απομαγνητοφώνηση και ηλεκτρονική
επεξεργασία των κειμένων και τη φωτοαντιγραφή των πρακτικών της συνεδρίασης της Επιτροπής
Διαβούλευσης …».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη ποσού € 700,00 και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των
αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, για την απομαγνητοφώνηση και ηλεκτρονική
επεξεργασία των κειμένων και τη φωτοαντιγραφή των πρακτικών της συνεδρίασης της
Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Ηπείρου.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/531/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος,
Περιφερειακός Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 46ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την επισκευή των αρδευτικών
δικτύων Κλειδωνιάς – Χρυσοβίτσας και ΤΟΕΒ Πόρου».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
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τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 4271/24-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
762/24-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία εισηγείται την
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την επισκευή των αρδευτικών δικτύων
Κλειδωνιάς – Χρυσοβίτσας και ΤΟΕΒ Πόρου» του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.
2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών - υδρευτικών
αντλιοστασίων και αρδευτικού - υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019 - 2021»,
σύμφωνα και με το σχετικό πρακτικό του Π.Γ.Σ.Ε.Ε. (Π.Η.).
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος,
επεσήμανε ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του
υποέργου, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να
μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.501,16 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α.
2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών - υδρευτικών
αντλιοστασίων και αρδευτικού - υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019 - 2021», για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την
επισκευή των αρδευτικών δικτύων Κλειδωνιάς – Χρυσοβίτσας και ΤΟΕΒ Πόρου», σύμφωνα με
τη σχετική μελέτη (Τεχνική έκθεση-Προϋπολογισμός) όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει και της σύμφωνης γνώμης του Γνωμοδοτικού
Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που περιλαμβάνεται στο 4ο/1503-2022 (Θέμα 2ο) Πρακτικό του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 2 του Ν. 4691/2020 (ΦΕΚ
Α’108).
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 8/532/28-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, 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
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος,
Περιφερειακός Σύμβουλος.
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 παράτασης έως 31-05-2022, των συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ, τεσσάρων (4)
ατόμων για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που προέκυψαν λόγω της εξάπλωσης της
νόσου του κορωνοϊού COVID-19.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 5/12/11-03-2022 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 33 «Παράταση διάρκειας συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου σε Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού λόγω COVID-19 – Αντικατάσταση του άρθρου 176 ν.
4876/2021» του Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α΄/24-03-2022).
7. Την εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3108/28-03-2022
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 768/28-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.),
στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«... Έχοντας υπόψη: …

2. Την αρ. πρωτ. 170808/11001/30-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΞ997Λ9-ΕΓ4) απόφαση πρόσληψης τεσσάρων (4)
ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας τεσσάρων (04) μηνών, για την αντιμετώπιση των
κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας
Ηπείρου που προέκυψαν λόγω της εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τις αποφάσεις
παράτασης των ανωτέρω συμβάσεων.
3.Το άρθρο 74 του ν.4745/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 175 του ν. 4764/2020.
4. Το άρθρο 62 του Ν. 4821/2021 (ΦΕΚ 134/Α΄/31-07-2021) και το άρθρο 147 του Ν. 4831/2021 (ΦΕΚ
170/Α΄/23-09-2021)
5.Το άρθρο 176 του Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251/Α΄/23-12-2021) και την τροποποίηση αυτού με το άρθρο 33 του
ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α/ 24 - 03- 2022).
6. Την ανάγκη ανάληψης για την κάλυψη της δαπάνης για την παράταση της σύμβασης Ορισμένου Χρόνου
για τη μισθοδοσία τεσσάρων (4) ατόμων για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων
αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που προέκυψαν λόγω της εξάπλωσης της νόσου του
κορωνοϊού COVID-19.
Παρακαλούμε για την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης που προκύπτει από την εκ νέου παράταση των
συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ μέχρι τις 31-05-2022, οι οποίες συνήφθησαν σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου
74 του ν.4745/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 175 του ν. 4764/2020, παρατάθηκαν με το176 του Ν.
4876/2021 (ΦΕΚ 251/Α΄/23-12-2021) και παρατείνονται εκ νέου με το άρθρο 33 του ν. 4915/2022 ( FΦΕΚ
63/Α/ 24 – 03- 2022 ) έως τις 31-05-2022 . Συγκεκριμένα για τη μισθοδοσία τεσσάρων (4) ατόμων, ήτοι την
κα Γκογκάκη Μαργαρίτα του Γεωργίου, την κα Τσάβου Ευαγγελία του Ιωάννη, τον κο Ντάφλο Νικόλαο του
Χρήστου και τον κο Απόστολο Παλάσκα του Βάιου, υπαλλήλων, οι οποίοι προσλήφθηκαν με την υπ. αριθ.
170808/11001/30-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΞ997Λ9-ΕΓ40) Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Πρόκειται για τη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, ΕΦ 072 ΚΑΕ:5152.01, ποσού: 14.000,00 €…».

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την παράταση, βάσει των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α΄/2403-2022), από τη λήξη τους την 31-03-2022 και μέχρι την 31-05-2022, των συμβάσεων εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, οι οποίες συνήφθησαν σύμφωνα με την παρ. 2 του
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άρθρου 74 του Ν.4745/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 175 του Ν. 4764/2020,
τεσσάρων (4) ατόμων οι οποίοι προσλήφθηκαν με την αρ. πρωτ. 170808/11001/30-11-2020
(ΑΔΑ: ΩΞ997Λ9-ΕΓ4) απόφαση πρόσληψης, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών,
εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας
Ηπείρου που προέκυψαν λόγω της εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 και
συγκεκριμένα των υπαλλήλων: Γκογκάκη Μαργαρίτας του Γεωργίου, Τσάβου Ευαγγελίας του
Ιωάννη, Ντάφλου Νικολάου του Χρήστου και Αποστόλου Παλάσκα του Βάιου και
Β. Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 14.000,00 για την παράταση των ως άνω συμβάσεων
εργασίας ΙΔΟΧ, και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων
εγκεκριμένων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 5152.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου /Π.Ε.
Ιωαννίνων οικ. έτους 2022.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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