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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία αποτελείται από τον
Περιφερειάρχη Ηπείρου, ως Πρόεδρο, δύο (2) Αντιπεριφερειάρχες ως μέλη, όπως ορίσθηκαν με την
αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και οκτώ (8) Περιφερειακούς
Συμβούλους ως μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά), όπως εκλέχθηκαν με την αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ως εξής:
Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
Β. Τακτικά Μέλη:
1.
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.
34093/535/08-03-2022 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:
Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
Β. Τα μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
Πότσης Οδυσσέας, μέλος
Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), μέλος
Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), μέλος
Κατέρης Ιωάννης, μέλος
Βαρέλης Δημήτριος, μέλος
Καλούδης Βασίλειος, μέλος
Ζάψας Γεώργιος, μέλος
Παππάς Δημήτριος (Τάκης), μέλος
Δημητρίου Δημήτριος, μέλος
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Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 7693/597/20-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη
Ηπείρου.
Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. 34093/535/08-032022 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης των
Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής
(www.php.gov.gr).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, συζήτησε και
αποφάσισε για τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω, ως εξής:
1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 14-01-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επισκευής Ιερού
Ναού Αγίου Γεωργίου Βλαχάτανου Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού € 88.000,00 με ΦΠΑ.
2.

Έγκριση του από 03-02-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού 124.000,00
€ με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

3.

Έγκριση του από 17-02-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής ορεινής Πρέβεζας», προϋπολογισμού 111.600,00 € με
ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

4.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Μ.
Γενεσίου της Θεοτόκου Σιστρουνίου», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της
Επιτροπής Διενέργειας.

5.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. Προφήτη Ηλία
Καρδαμιτσίων», προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

6.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας σε επικίνδυνα σημεία της επαρχιακής οδού Μπαλντούμα Κράψη», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», μέχρι την 30-09-2022.

7.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Παροχή υπηρεσιών (λύσιμο και φόρτωμα) για εγκαταστάσεις του Ελληνικού που δεν βρίσκονται
στα συμφωνηθέντα με το Περιφερειακό Ταμείο».

8.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Σχεδιασμός πληροφοριακών πινακίδων για τα σημαντικότερα γεφύρια της Ηπείρου (παροχή
υπηρεσιών)».

9.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης λειτουργίας και συντήρησης τμήματος 25ης επαρχιακής οδού
(παροχή υπηρεσιών)».

10.

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

11.

Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών με Ε.Μ.Δ., χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, του άρθρου 2 Κεφάλαιο Α της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.

12.

Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης γονέων ή κατά νόμο επιτρόπων
μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Ιωαννίνων, με επιδόματα του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.

13.

Έγκριση τροποποίησης των όρων του Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Ηπείρου και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, για την υλοποίηση
του υποέργου «Προμήθεια Λοιπού Εξειδικευμένου Εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
COOFHEA 2», προϋπολογισμού € 1.256.000,00 με ΦΠΑ, του Προγράμματος Interreg V/A ΕλλάδαΙταλία 2014-2020.

14.

Έγκριση τροποποίησης των όρων του Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της
Περιφέρειας Ηπείρου και του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας, για την υλοποίηση του υποέργου
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«Προμήθεια Λοιπού Εξειδικευμένου Εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου COOFHEA 2»,
με ΦΠΑ, προϋπολογισμού € 148.000,00 με ΦΠΑ, του Προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία
2014-2020.
15.

Έγκριση τροποποίησης των όρων του Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Ηπείρου και του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Φιλιατών, για την υλοποίηση του
υποέργου «Προμήθεια Λοιπού Εξειδικευμένου Εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
COOFHEA 2», προϋπολογισμού € 136.550,00 με ΦΠΑ, του Προγράμματος Interreg V/A ΕλλάδαΙταλία 2014-2020.

16.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Κοπή επικίνδυνων δέντρων στα όρια του Αμυντικού Στρατώνα και λόφου Περάνθης Άρτας και κοπή
πλατάνων στον Παχυκάλαμο Άρτας στην Φιλοθέη και στο Παλαιοκάτουνο» (παροχή υπηρεσιών)».

17.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Προμήθεια υλικών για την συντήρηση γεφυρών μπέλεϋ στον νομό Άρτας».

18.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή Αμμουδιάς έτους 2022».

19.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών νέφους για τη φιλοξενία της
γεωχωρικής web εφαρμογής προβολής των προς εκμίσθωση-παραχώρηση ακινήτων διαχείρισης
ΥΠ.Α.Α.Τ. για την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων για το έτος 2022.

20.

Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την «Κατασκευή ξύλινων αρχειοθηκών-εργασίες στην
κεραμοσκεπή κτηρίου Π.Ε. Θεσπρωτίας».

21.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Απομάκρυνση κορμών δέντρων που απέθεσε ο ποταμός Καλαμάς σε καλλιέργειες και δεντρώνες
στην περιοχή Βρυσέλλας μετά τις τελευταίες πλημμύρες (παροχή υπηρεσιών)».

22.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Απομάκρυνση κορμών δέντρων που απέθεσε ο ποταμός Αχέροντας στην περιοχή της Γλυκής μετά
τις τελευταίες πλημμύρες» (παροχή υπηρεσιών)».

23.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Άμεση αποκατάσταση βατότητας με την κατασκευή ιρλανδικής διάβασης και καθαρισμός χειμάρρου
στη λωρίδα Σαγιάδας (παροχή υπηρεσιών)».

24.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα αντιστηρίξεων,
ασφαλτοστρώσεων, καθαρισμού υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευής νέων, σήμανσης και
ασφάλειας στην Ε.Ο. Αρχάγγελος - Νεράιδα», προϋπολογισμού € 212.281,59 με ΦΠΑ και
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

25.

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

26.

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

27.

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης με την κατασκευή αναβαθμών περιοχής Καταρράκτη μετά
από θεομηνίες», προϋπολογισμού 248.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής
Διενέργειας.

28.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες περιοχής Μεσοβουνίου Θεσπρωτίας μετά
από ακραία καιρικά φαινόμενα (παροχή υπηρεσιών)».

29.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Πηγών Αώου μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα
(παροχή υπηρεσιών)».

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της,
δεδομένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ’ αυτών, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις
για τα εξής θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης:
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1.

Έγκριση του από 09-03-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-02-2022 ανοιχτής
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Ειδική γέφυρα σύνδεσης Αμμουδιάς – Βαλανιδοράχης», προϋπολογισμού € 705.000,00
με ΦΠΑ.

2.

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 13,00%) του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Ανέγερση σχολικών μονάδων στον χώρο του παλαιού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ΄Γ.
Χατζηκώστα΄ για την μετεγκατάσταση και λειτουργία 2 σχολικών μονάδων (1ο νηπιαγωγείο
Ιωαννίνων και ΣΑΠ) στο Ο.Τ.222γ στα Γιάννενα», αναδόχου «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΝΤΟΥΛΙΑΣ Ε.Δ.Ε.».

3.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου, και της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων για
την υλοποίηση των έργων «Επείγουσες στερεωτικές εργασίες στο καθολικό της Ιεράς Μονής
Παναγιάς Στούπαινας Ιωαννίνων» προϋπολογισμού € 69.500,00 με ΦΠΑ και «Άμεσες σωστικές και
στερεωτικές εργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών στην ΙΜ Παναγιάς της Στούπαινας
Περιβλέπτου Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 37.200,00 με ΦΠΑ, ορισμός
εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης.

4.

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

5.

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

6.

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

7.

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Αποκατάσταση πρόσβασης οδικού δικτύου από Ε.Ο. προς περιοχή Αράχθου», προϋπολογισμού
50.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

8.

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Κατασκευή ζώνης στράγγισης και ανακούφισης για την αποφυγή κατολίσθησης επί της 3ης
επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού 186.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής
Διενέργειας.

9.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Εργασίες αποκατάστασης οδοποιίας πρόσβασης παραγωγών πρωτογενούς τομέα στο Δ.Δ.
Κτιστάδων (παροχή υπηρεσιών)».

10.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Προμήθεια υλικών για την κατασκευή και επισκευή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη
περιοχή των Πραμάντων».

11.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Αποκατάσταση βατότητας και διαχείρισης όμβριων κατά μήκος του οδικού δικτύου στα όρια του
Δ.Δ. Κουτσελιού και Δ.Δ. Πλατανιάς (παροχή υπηρεσιών)».

12.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Προμήθεια υλικών αποκατάστασης βατότητας χωμάτινης οδοποιίας στην παραλίμνια περιοχή».

13.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη της μελέτης ‘’Βελτίωση – ασφαλτόστρωση
του οδικού τμήματος από Χ.Θ. 7+700 της 32ης επαρχιακής οδού ‘’Μπουραζάνι –
Μολυβδοσκέπαστο’’ Δήμου Κόνιτσας έως την Χ.Θ. 8+710 της 34ης επαρχιακής οδού διερχόμενης
του οικισμού Κεφαλόβρυσο Δήμου Πωγωνίου Ν. Ιωαννίνων».

14.

Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (άρθρο 27 του Ν.
4412/2016) και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την «Μεταφορά υπολείμματος από την
Εγκατάσταση Επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 347.200,00 με ΦΠΑ
και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.

15.

Έγκριση του Πρακτικού 01/04-03-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση εγγυητικών επιστολών
συμμετοχής) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για τη σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 για την
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«Δικτύωση και προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου»,
προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
16.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση
ALIMENTARIA 2022 που διοργανώνεται στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, το διάστημα 4-7/4/2022.

17.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση
ΟΙΝΟΤΕΛΕΙΑ 2022 που διοργανώνεται στην Αθήνα, το διάστημα 12-14/3/2022.

18.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου
στο ένθετο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ της εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ.

19.

Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «FOOD
EXPO 2022» που διοργανώνεται στην Αθήνα, το διάστημα 12-14/03/2022.

20.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού
2019-2021».

21.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της
25ης Μαρτίου στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.

22.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για ηλεκτρολογικές εργασίες (παροχή υπηρεσιών) και την
προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.

23.

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας
«Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση των έργων οδικής ασφάλειας στο Οδικό δίκτυο
Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής
Διενέργειας.

24.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της
25ης Μαρτίου στην Π.Ε. Πρέβεζας.

25.

Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου «Κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων (Ιόνια
διαδρομή) Π.Ε. Πρέβεζας» συνολικού προϋπολογισμού 9.000.000,00 € στο Πρόγραμμα
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» στο πλαίσιο του Εθνικού
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης – Next Generation EU.

26.

Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων και κατάρτιση των όρων
της διακήρυξης για την «Προμήθεια απορριματοκιβωτίων για την μεταφορά του υπολείμματος από
τη ΜΕΑ Ηπείρου στους κατά τόπους ΧΥΤΑ» προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση
της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.

27.

Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης του υποέργου με Α/Α 3 (Κωδ. 101606) «Προμήθεια Ειδικού
Επιχειρησιακού Εξοπλισμού / Τμήματα 1 και 4», της Πράξης «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και
ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» (MIS 5032676).

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της από 02-03-2022 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)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/374/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 14-01-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επισκευής Ιερού
Ναού Αγίου Γεωργίου Βλαχάτανου Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού € 88.000,00 με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 33/1893/26-11-2021απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) καταρτίσθηκε
η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επισκευής Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βλαχάτανου Δήμου Ζίτσας»,
προϋπολογισμού € 88.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 18194/2211-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας, βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης
Ιωαννίνων, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 7/97/30-06-2020 απόφαση της Επιτροπής
Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 176236/17364/08-11-2021 απόφαση έγκρισης
συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και εγκρίθηκε η δαπάνη
και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου
με ΚΑ 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας
Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση
του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος,
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν
τα μέλη αυτής.
6. Την αριθμ. 1/3/24-01-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 1701-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-01-2022 ανοιχτής διαδικασίας για την
σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 184885,2 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Εργασίες επισκευής Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βλαχάτανου Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού €
88.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ
2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας
Ηπείρου 2020-2022», σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός
φορέας «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 31,28% και ποσό
προσφοράς 48.772,06 € με αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3042/02-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 526/04-032022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 0203-2022 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από
έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, εισηγείται την ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα
«Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 31,28% και ποσό προσφοράς
48.772,06 € με αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ.
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 02-03-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-01-2022 ανοιχτής
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 184885,2 για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επισκευής Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βλαχάτανου Δήμου Ζίτσας»,
προϋπολογισμού € 88.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
ΚΑ 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας
Ηπείρου 2020-2022»,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων
στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό
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φορέα «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 31,28% και ποσό προσφοράς
48.772,06 € με αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ.
Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος

−

Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 184885,2, που διενεργήθηκε στις 14-01-2022, για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επισκευής Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου
Βλαχάτανου Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού € 88.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών
μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»,
στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με μέση τεκμαρτή
έκπτωση 31,28% και ποσό προσφοράς 48.772,06 € με αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το από
17-01-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 1/3/24-01-2022
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 02-03-2022 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 «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ο.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των €
48.772,06 € χωρίς ΦΠΑ, και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου με ΚΑ 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022».
• Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του
Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση
της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με
ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα
επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης
που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη
της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2

Ο

ΠΡΑΚΤΙΚO

Ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού ανάδοχου για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου:
«Εργασίες επισκευής Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βλαχάτανου Δήμου Ζίτσας » ,
προϋπολογισμού 88.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
▪

Στα Ιωάννινα, στις 02 του μηνός Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 π.μ. οι
υπογράφοντες:

▪
▪

1. Μπλιθικιώτη Μαρινέλα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος στη ΔΤΕ/Π.Η., πρόεδρος ,

▪

2. Αλεξίου Καλλιόπη, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος στη ΔΤΕ/Π.Η., μέλος,

▪

3. Καραγιαννίδης Χρήστος , ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος στη ΔΤΕ/Π.Η., μέλος,

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ.
33/1893/26-11-2021 (ΑΔΑ 6ΡΝΙ7Λ9-ΙΚΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου ,
έχοντας υπόψη:
1. Το από 17-01-2022 1ο Πρακτικό της Ε.Δ του διενεργηθέντος την 14-1-2022 ανοικτού μειοδοτικού
διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - αριθμός συστήματος 184885,2 .
2. Την με αριθ.: 1/3/24-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε το από 17-01-2022 1ο πρακτικό της Ε.Δ σύμφωνα
με το οποίο προσωρινός ανάδοχος αναδείχτηκε ο οικονομικός φορέας «Π.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ο.Ε. » με ποσό προσφοράς 48.772,06 € ( με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ) και μέση έκπτωση 31,28
%.
3. Το με αριθ. Πρωτ. : 14175/1404/01-02-2022 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Η. με το οποίο κοινοποιήθηκε
στους συμμετέχοντες η ανωτέρω εγκριτική απόφαση της Ο.Ε.
4. Το

με αρ. πρωτ. 20999/2060/14-02-2022 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Η, με το οποίο κλήθηκε ο

προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23 της οικείας
διακήρυξης.
5. Τον φάκελο δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου «Π.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. » ο
οποίος υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών»
στις 23-02-2022 ,
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συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του
προσωρινού αναδόχου «Π.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. » για την κατακύρωση της σύμβασης.
Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία,

προβαίνει σε

έλεγχο των ηλεκτρονικά υποβληθέντων

δικαιολογητικών, και διαπιστώνει ότι:
•

τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και

•

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

Κατόπιν των ανωτέρω και σε εφαρμογή του άρθρου 4.2 δ της οικείας διακήρυξης, η Επιτροπή
Διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2ο Πρακτικό και εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του
έργου «Εργασίες επισκευής Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βλαχάτανου Δήμου Ζίτσας »,
προϋπολογισμού 88.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

στον προσωρινό ανάδοχο, οικονομικό φορέα,

«Π.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με προσφορά 48.772,06 € (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ ) και
μέση έκπτωση 31,28 %.
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται εις τριπλούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού και
υποβάλλεται μέσω του συστήματος στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.

Ιωάννινα 02-03-2022
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η πρόεδρος

Τα μέλη

Μπλιθικιώτη Μαρινέλα

Αλεξίου Καλλιόπη

Καραγιαννίδης Χρήστος

-10-

ΑΔΑ: 6ΘΕΘ7Λ9-Λ0Η

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/375/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020)
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της
αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση του από 03-02-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη»,
προϋπολογισμού 124.000,00 € 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. 34/1953/08-12-2021 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 της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση βατότητας περιοχής δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού
124.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε,
θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 186724/18277/01-12-2021 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.
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της
κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα
που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται
στην αρ. πρωτ. 18741/01-12-2021 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 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. 1218/04-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
533/04-03-2022 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 «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με προσφορά 84.000,00 € (με
αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση 16 %.
7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως

και στη σχετική αριθμ. 34/1953/08-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
τοποθετήθηκε ως εξής: «Έχουμε εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία μας για την εκτέλεση
έργων με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016. Εκτιμούμε ότι το συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε να είχε προγραμματισθεί, όμως
συμφωνούμε λόγω της σοβαρότητας και του επείγοντος της εκτέλεσής του».
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 03-02-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης,
που διενεργήθηκε στις 20-01-2022 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32
παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 202614/19602/10-01-22 Πρόσκλησης και λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 34/1953/08-12-2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας
περιοχής δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού 124.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση –
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,
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το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής,
και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην
αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της
διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε.», β) «Δ. ΦΟΥΚΑΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΕΔΕ» και γ) «Π. ΧΟΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και αφού τις
έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο
διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και
διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους στον σχετικό
πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου,
στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.
Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα
«Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του
έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο
των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της
σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με προσφορά 84.000,00 € (με
αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ) και μέση τεκμαρτή έκπτωση 16,00%.
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης

−

−

•

Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής δήμου Γεωργίου
Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού 124.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ
& ΣΙΑ Ε.Ε.» με προσφορά 84.000,00 € (με αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ) και μέση τεκμαρτή έκπτωση
16,00% και
Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των
84.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου».
Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361
του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη
κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική
ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού
φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του
κατεπείγοντως σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν. 4412/2016,
με αντικείμενο την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας
περιοχής δήμου Γεωργίου Καραισκάκη», προϋπολογισμού 124.000,00 € (με Φ.Π.Α.), με
κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Στα Ιωάννινα, στις 20 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. (μισή
ώρα πριν την ώρα αποσφράγισης οι υπογράφοντες:
1. Βαρβάρα Ζιάκκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., πρόεδρος
2. Αμαλία Δόνου, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος
3. Βλάσης Παπαδημητρίου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας και έχοντας
υπ’ όψη:
α) την αριθ. 34/1953/08-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης,
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016,
με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του
έργου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση
βατότητας περιοχής δήμου Γεωργίου Καραισκάκη», προϋπολογισμού 124.000,00 € (με
Φ.Π.Α.),σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε
και θεωρήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 186724/18277/1-12-21 απόφαση της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου».
β) την με
αρ. πρωτ. 202614/19602/10-01-22 Πρόσκληση σε διαδικασία
διαπραγμάτευσης με την διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/16, της Δ.Τ.Ε.Π.Η., με
την οποία προσκλήθηκαν τρεις (3) οικονομικοί φορείς.
συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε στη διεξαγωγή της
διαδικασίας διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μετά την επέλευση της ώρας
10:00, o πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της παραλαβής, κατόπιν σχετικής προειδοποίησης
ολίγων λεπτών της ώρας στην επιτροπή κατατέθηκαν τρείς (3) φάκελοι προσφοράς.
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Οι προσφορές που παραλήφθηκαν καταχωρίστηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1,
και όλοι οι φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Α/Α
Αρ. πρωτ.
Επωνυμία προσφέροντα
1
7583/671/20-01-2022 Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
2
7585/672/20-01-2022 Δ. ΦΟΥΚΑΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΕΔΕ
3
7595/673/20-01-2022 Π. ΧΟΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
Σύμφωνα με την πρωτ 202614/19602/10-01-22 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 σε κάθε σελίδα από την
Επιτροπή Διαγωνισμού. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε σε δημόσια
συνεδρίαση τις οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί μέρους
στοιχεία τους για κάθε συμμετέχοντα. Ακολούθησε έλεγχος της αριθμητικής και
ολόγραφης αναγραφής των ενιαίων ποσοστών έκπτωσης και όλες οι προσφορές
καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη
οικονομική προσφορά (Πίνακας 2 ).
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ – α’
γύρος διαπραγμάτευσης
Έκπτωση
Α/Α
Αρ. πρωτ.
Επωνυμία προσφέροντα
(%)
7583/671/20-011
Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
16
2022
7585/672/20-012
Δ. ΦΟΥΚΑΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΕΔΕ
11
2022
7595/673/20-01- Π. ΧΟΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
3
9
2022
Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και
ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά
περιγράφονται στην με αρ. πρωτ. 15100/1442/20-02-20 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχν.
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση ο φάκελος
δικαιολογητικών συμμετοχής πρέπει να περιέχει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του
Ν. 4412/2016.
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε η ορθή
συμπλήρωσή τους.
Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε την συνέχιση της συνεδρίασης
άμεσα, μετά την υποβολή από τον πρώτο μειοδότη των επικαιροποιημένων και σε ισχύ
δικαιολογητικών που απαιτούνται ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των
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λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
άρθρων 75 & 77 του Ν. 4412/2016.
Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία, οπότε και στην κατοχή της
Επιτροπής Διαγωνισμού περιήλθαν τα επικαιροποιημένα και σε ισχύ δικαιολογητικά
του πρώτου μειοδότη, τα οποία υποβλήθηκαν με την υπ’ αριθ. πρωτ. 12115/1218/2801-2022 αίτηση του, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση στις 0302-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 και αφού διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά είναι
νόμιμα και εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και
της αρ. πρωτ. 202614/19602/10-01-22 Πρόσκλησης , κατέγραψε τις προσφορές των
διαγωνιζομένων που κρίθηκαν παραδεκτές κατά σειρά μειοδοσίας στον κατωτέρω
πίνακα 4.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ
ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Σειρά
Επωνυμία Οικονομικού Φορέα α/α
Ποσό
Έκπτωση
κατάταξης
Εργοληπτικής Επιχείρησης
προσφοράς προσφοράς
%
μειοδότη
(υποβολής)
χωρίς
Φ.Π.Α.
1ος

Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

1η

84.000,00€

16,00%

2ος

Δ. ΦΟΥΚΑΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΕΔΕ

2η

89.000,00 €

11,00%

3ος

Π. ΧΟΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

3η

91.000,00€

9,00%

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της
σύμβασης του έργου, «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής δήμου Γεωργίου Καραισκάκη»
προϋπολογισμού 124.000,00 € (με Φ.Π.Α.), στον οικονομικό φορέα «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε.» με προσφορά πενήντα μία χιλιάδες ευρώ 84.000,00 € (με αναθεώρηση,
χωρίς τον Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση δέκα πέντε τοις εκατό (16 %).
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την
Επιτροπή ως κατωτέρω.
Ιωάννινα, 3 Φεβρουαρίου 2022
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η πρόεδρος

Τα μέλη

Βαρβάρα Ζιάκκα

Αμαλία Δόνου
Βλάσης Παπαδημητρίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/376/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση του από 17-02-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής ορεινής Πρέβεζας», προϋπολογισμού 111.600,00 €
με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 34/1999/08-12-2021 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 της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση
βατότητας περιοχής ορεινής Πρέβεζας», προϋπολογισμού 111.600,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την
μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ.
186750/18282/01-12-2021 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. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης
της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα
που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην
αρ. πρωτ. 18740/01-12-2021 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 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. 2977/02-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 504/02-032022 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
«ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» με ποσό προσφοράς 71.998,08 € χωρίς Φ.Π.Α. και ποσοστό έκπτωσης 20,00%.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 17-02-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που
διενεργήθηκε στις 15-02-2022 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του
Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 202695/19630/03-02-2022 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας
ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 34/1999/08-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής ορεινής
Πρέβεζας», προϋπολογισμού 111.600,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των
φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης, ήτοι των
υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. β) «ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ,
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ – Ε.Δ.Ε.» και γ) «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΧ. ΜΠΕΛΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. –
Ε.Δ.Ε.» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους
στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και
διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους στον σχετικό
πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα
πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.
Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα
«ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου,
τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των
δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι
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προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της
σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» με ποσό προσφοράς 71.998,08 € χωρίς Φ.Π.Α.
και ποσοστό έκπτωσης 20,00%.
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης

−

−

•

Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής ορεινής Πρέβεζας»,
προϋπολογισμού 111.600,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» με ποσό προσφοράς
71.998,08 € χωρίς Φ.Π.Α. και ποσοστό έκπτωσης 20,00% και
Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» και
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 71.998,08 € χωρίς
Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου».
Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του
Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση
της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με
ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα
επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης
που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη
της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 34/1999/08-12-2021
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τονίζοντας ότι συμφωνεί με την σκοπιμότητα και αναγκαιότητα
εκτέλεσης του έργου, εκφράζει όμως τη διαφωνία του για την επιλογή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης
του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του και όχι κανονικού διαγωνισμού.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τη διαδικασία του
άρθρου 32, παρ 2γ του Ν. 4412/2016, με αντικείμενο την ανάθεση υλοποίησης του υποέργου:
«Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής ορεινής Πρέβεζας» της ΣΑΕ 530 Ηπείρου με Κ.Α
2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού 111.600,00€ (με ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη
τιμή.
Στα Ιωάννινα, την 15η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 (μισή ώρα πριν την ώρα
αποσφράγισης οι υπογράφοντες:
1. Δέσποινα Σιαμπίρη, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.Η, Πρόεδρος
2. Μπάσιου Άννα, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.Η, , Τακτικό Μέλος
3. Κερομύτη Αγνή, Μηχανολόγος Μηχ/κος ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.ΕΗ., Τακτικό Μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας σύμφωνα με την με
34/1999/08-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ9ΣΛ7Λ9-ΕΨΔ) απόφαση της Ο.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου.
έχοντας υπ’ όψη:
α) την αριθ. 34/1999/08-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ9ΣΛ7Λ9-ΕΨΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης,
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την
εκτέλεση του υποέργου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση
αποκατάσταση βατότητας περιοχής ορεινής Πρέβεζας» προϋπολογισμού 111.600,00€ (με Φ.Π.Α.),
σύμφωνα με την μελέτη του έργου που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 186750/18282/01-12-2021
απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ηπείρου και β) έγινε η συγκρότηση της Ε.Δ
β) την με αρ. πρωτ. 202695/19630/03-02-2022 Πρόσκληση του Περιφερειάρχη Ηπείρου σε
διαδικασία διαπραγμάτευσης με την διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/16, με την οποία
προσκλήθηκαν τρεις (3) οικονομικοί φορείς.
Συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε στη διεξαγωγή της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Μετά την επέλευση της ώρας 10:00, η πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της παραλαβής και παρέλαβε από το
Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Η. τις προσφορές των τριών (3) οικονομικών
φορέων.
Οι φάκελοι των προσφορών αριθμήθηκαν, μονογράφησαν από την Ε.Δ και καταχωρήθηκαν στον
παρακάτω πίνακα 1
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Α/Α
1
2
3

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Επωνυμία προσφέροντα
ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ – Ε.Δ.Ε.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΧ. ΜΠΕΛΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
Τ.Ε. – Ε.Δ.Ε.

Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 202695/19630/03-02-2022 οικεία πρόσκληση κάθε φάκελος
προσφοράς συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, φάκελο δικαιολογητικών και
φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών και μονογράφησαν τα
δικαιολογητικά από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε σε δημόσια
συνεδρίαση τις οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους
για κάθε συμμετέχοντα. Ακολούθησε έλεγχος της αριθμητικής και ολόγραφης αναγραφής των
ενιαίων ποσοστών έκπτωσης , συμπληρωθήκαν με κόκκινο μελάνι και όλες οι προσφορές
καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική
προσφορά (Πίνακας 2 ).
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ Α/Α
Επωνυμία προσφέροντα
Έκπτωση (%)
1
2
3

ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.

20%

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΧ. ΜΠΕΛΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
Τ.Ε. – Ε.Δ.Ε.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ – Ε.Δ.Ε.

10%
8%

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού προηγουμένως ζήτησε από τους συμμετέχοντες την
υποβολή τυχόν βελτιωμένων προσφορών όπου δηλώθηκε ότι εμμένουν στην αρχική τους προσφορά,
ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά
συμμετοχής όπως αυτά περιγράφονται στην με αρ. πρωτ. 202695/19630/03-02-2022 οικεία
πρόσκληση της Δ/νσης Τεχν. Έργων Π.Η. Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση ο φάκελος
δικαιολογητικών συμμετοχής πρέπει να περιέχει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 22 και 23 αντίστοιχα του Ν. 4782/2021. Από τον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωσή τους.
Στη συνέχεια η Ε.Δ κατέγραψε τις προσφορές των διαγωνιζομένων που κρίθηκαν παραδεκτές κατά
σειρά μειοδοσίας στον κατωτέρω πίνακα 3.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Σειρά
Επωνυμία Οικονομικού Φορέα Ποσό
Έκπτωση
κατάταξης
Εργοληπτικής Επιχείρησης
προσφοράς
%
μειοδότη
χωρίς Φ.Π.Α.
1ος

ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.

71.998.08€

20,00%

2ος

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΧ. ΜΠΕΛΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. – Ε.Δ.Ε.

80.997.84€

10,00%
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3ος

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ –
Ε.Δ.Ε.

82.797,79€

8,00%

Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε την συνέχιση της συνεδρίασης άμεσα, μετά
την υποβολή από τον πρώτο μειοδότη, ο οποίος κλήθηκε προς τούτο με την με αριθμ. πρωτ.
22256/2159/15-02-2022 έγγραφο της ΔΤΕ/ΠΗ, των επικαιροποιημένων και σε ισχύ δικαιολογητικών
που απαιτούνται ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων
73 και 74, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 22 και 23 του Ν. 4782/2021 και των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής των άρθρων 75 & 76 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν.
4782/2021.
Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία, οπότε και στην κατοχή της Επιτροπής Διαγωνισμού
περιήλθαν τα επικαιροποιημένα και σε ισχύ δικαιολογητικά του πρώτου μειοδότη, τα οποία
υποβλήθηκαν με την με αριθμ. πρωτ. 23450/2309/17-02-2022 αίτηση του, η Επιτροπή Διαγωνισμού
συνέχισε σε κλειστή συνεδρίαση στις 17-02-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. Η Επιτροπή αφού
ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, διαπίστωσε ότι:
▪
Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα
▪
Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του
έργου: «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής ορεινής Πρέβεζας» προϋπολογισμού
111.600,00€ (με Φ.Π.Α.), στον οικονομικό φορέα ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. που προσέφερε την μεγαλύτερη
έκπτωση, με προσφορά: «71.998,08€» (χωρίς τον Φ.Π.Α.) και ποσοστό έκπτωσης (20,00%).
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.

Ιωάννινα, 17-02-2022
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η πρόεδρος

ΔΕΣΠ. ΣΙΑΜΠΙΡΗ

Τα μέλη

ΑΝΝΑ ΜΠΑΣΙΟΥ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/377/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 4ο
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση
τοιχογραφιών Ι.Μ. Γενεσίου της Θεοτόκου Σιστρουνίου», προϋπολογισμού € 150.000,00
με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1.

Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241),
το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134),
το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ
Α’87).
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2.

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

3.

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

4.

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

5.

Την αριθμ. 2/94/20-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε
η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης και οι όροι αυτής, μεταξύ
της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς
Μητρόπολης Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Μ.
Γενεσίου της Θεοτόκου Σιστρουνίου» προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ, ορίσθηκαν
οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης, και εγκρίθηκε η απαιτούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου
και η διάθεση της πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου
με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων
Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019».

6.

Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3062/03-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 529/04-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«… Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: …..
7. Την υπ’ αριθμ. 65772/2166/07-05-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 150.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000000 του έργου:
«Συντήρηση-αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019».
8. Το απόσπασμα Πράξεως 197/20-01-2021 του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων
που αφορά την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και την εξουσιοδότηση προς τον Μητροπολίτη
για την υπογραφή της.
9. Την από 02-09-2021 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων.
Εισ ηγο ύμ α σ τε
1. Την κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής
δημόσιας σύμβασης υπηρεσίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την
εκτέλεση του υποέργου: «Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Μ. Γενεσίου της Θεοτόκου Σιστρουνίου» με
προϋπολογισμό 150.000,00€ (με Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η.
2. Τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού άρθρο 221, ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.
4782/2021 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του υποέργου:
«Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Μ. Γενεσίου της Θεοτόκου Σιστρουνίου», προϋπολογισμού 150.000,00€ (με
Φ.Π.Α.), αποτελούμενη από τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:
1. Μαρία Τσέτσου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., Πρόεδρος
2. Έλλη Μπαρέκα
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./ Π.Η., τακτικό μέλος
3. Κων/νος Ζάννης
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./ Π.Η., τακτικό μέλος
4. Λαμπρινή Βάββα
Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./ Π.Η., αναπληρ. μέλος
5. Βλάσης Παπαδημητρίου
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./ Π.Η., αναπληρ. μέλος
6. Άννα Μπάσιου
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./ Π.Η., αναπληρ. μέλος
…».
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7.

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

Α.

Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση τοιχογραφιών
Ι.Μ. Γενεσίου της Θεοτόκου Σιστρουνίου», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και
τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019»
με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 3062/03-03-2022
εισήγηση της Υπηρεσίας, βάσει της από 02-09-2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης
Ιωαννίνων, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 2/94/20-01-2021 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής και
Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.

Β.

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του
Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων
έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Μ. Γενεσίου της Θεοτόκου Σιστρουνίου»,
προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως
εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Μαρία Τσέτσου

Πολιτικός Μηχανικός, Π.Ε. Πρόεδρος

2.

Έλλη Μπαρέκα

Πολιτικός Μηχανικός, Π.Ε.

3.

Κων/νος Ζάννης

Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Λαμπρινή Βάββα

Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Ε.

2.

Βλάσης Παπαδημητρίου

Πολιτικός Μηχανικός, Π.Ε.

3.

Άννα Μπάσιου

Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/378/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 5ο
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν.
Προφήτη Ηλία Καρδαμιτσίων», προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση
της Επιτροπής Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241),
το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134),
το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ
Α’87).
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2.

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

3.

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

4.

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

5.

Την αριθμ. 2/131/31-01-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και οι όροι αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας
Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή
Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Καρδαμιτσίων», προϋπολογισμού 55.000,00 € με ΦΠΑ, ορίσθηκαν οι
εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης, και εγκρίθηκε η απαιτούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου
και η διάθεση της πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων
Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019».

6.

Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3288/08-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 541/08-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«… Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: …..
8. Την υπ’ αριθμ. 67663/3416/19-05-2021 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 55.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2020ΕΠ53000002 του έργου:
«Συντήρηση-αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για το υποέργο:
«Επισκευή Ι. Ν. Προφήτη Ηλία Καρδαμιτσίων».
9. Το υπ’ αριθμ. 345/18-02-2022 έγγραφο της Ιεράς Μητρόπολης για την έγκριση σύναψης Προγραμματικής
Σύμβασης και τον ορισμό εκπροσώπων για την Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής.
10. Την υπ’ αριθμ. 2/131/31-01-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία
εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης
Ιωαννίνων και τη δαπάνη ποσού € 55.000,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης.
11. Την από 23-02-2022 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς
Μητρόπολης Ιωαννίνων.
12. Την υπ’ αριθμ. 16820/1914/20-01-2022 απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων περί έγκρισης των τευχών
δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή Ι. Ν. Προφήτη Ηλία Καρδαμιτσίων», προϋπολογισμού 55.000,00€.
Εισ ηγο ύμ α σ τε
1. Την κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής
δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την κατασκευή του
υποέργου: «Επισκευή Ι. Ν. Προφήτη Ηλία Καρδαμιτσίων» με προϋπολογισμό 55.000,00€ (με το Φ.Π.Α.). Ο
διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η.
3. Τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού άρθρο 221, ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.
4782/2021 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του υποέργου: «Επισκευή
Ι. Ν. Προφήτη Ηλία Καρδαμιτσίων», προϋπολογισμού 55.000,00€ (με τον Φ.Π.Α.), αποτελούμενη από τα
παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:
1.
Ασπασία Γόγολου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., Πρόεδρος
2.
Νικόλαος Κολιός
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./ Π.Η., τακτικό μέλος
3.
Βλάσης Παπαδημητρίου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./ Π.Η., τακτικό μέλος
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4.
5.
6.

Δημήτριος Τσιούμπος
Βιολέτα Τζανίδη
Έλλη Μπαρέκα

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

7.

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

Α.

Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. Προφήτη
Ηλία Καρδαμιτσίων», προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρησηαποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» με τους όρους
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου
και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 3288/08-03-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας,
βάσει της από 23-02-2022 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και
της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 2/131/2001-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με την μελέτη του έργου, όπως
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 16820/1914/20-012022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και
Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.

Β.

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του
Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων
έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Καρδαμιτσίων», προϋπολογισμού €
55.000,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ασπασία Γόγολου

Πολιτικός Μηχανικός, Π.Ε. Πρόεδρος

2.

Νικόλαος Κολιός

Πολιτικός Μηχανικός, Π.Ε.

3.

Βλάσης Παπαδημητρίου

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Δημήτριος Τσιούμπος

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Βιολέτα Τζανίδη

Πολιτικός Μηχανικός, Π.Ε.

2.

3. Έλλη Μπαρέκα
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/379/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας σε επικίνδυνα σημεία της επαρχιακής οδού
Μπαλντούμα - Κράψη», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», μέχρι την 30-09-2022.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (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 Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2892/03-03-2022 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 530/04-032022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«….α)Προθεσμία περαιώσεως που τάσσει η αρχική σύμβαση: 14-11-2021.β)1η παράταση προθεσμίας
περαιώσεως εργασιών: 30-03-2022. 4. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας : α) Με την αρίθμ. 41716/1649/3003-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020» για το υποέργο: «Αποκατάσταση βατότητας σε
επικίνδυνα σημεία της επαρχιακής οδού Μπαλντούμα - Κράψη». 5. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες του έργου
(Α.Π.Ε.) : α) Δε συντάχθηκε. 6. Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. : α) Δε συντάχθηκε. 7. Τεχνικό αντικείμενο που εκτελέστηκε
μέχρι σήμερα (ως ποσοστό του τελευταίου εγκεκριμένου ΑΠΕ ή του συμφωνητικού): α) ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
100 % β) ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 0 %
Β. ΕΙΔΙΚΑ
1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται ο ανάδοχος στην αριθμ. 30071/2892/28-02-2022 αίτησή του για την
χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως εργασιών, είναι οι εξής: Στο διάστημα που μεσολάβησε από
την υπογραφή της σύμβασης (14-07-2021) έως τον ορισθέντα χρόνο ολοκλήρωσης του έργου (14-11-2021)
ολοκληρώθηκαν οι χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, άρση καταπτώσεων κλπ). Ωστόσο, υπάρχει δυσκολία
στην προμήθεια υλικών (εργοστάσια σε υπολειτουργία, λόγω έλλειψης πρώτων υλών) που σε συνδυασμό με
τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή, καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση
συγκεκριμένων εργασιών.2. Απόψεις της διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούμενης
παράτασης προθεσμίας περαιώσεως εργασιών: Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος είναι βάσιμοι ως προς την
καθυστέρηση που προέκυψε και τους αποδέχεται η Υπηρεσία.
Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Για τους λόγους που αναφέρονται στην §Β της παρούσας και δεδομένου ότι συντρέχουν εν μέρει οι λόγοι που
επικαλείται στην με αριθμ. 30071/2892/28-02-2022 αίτησή του ο ανάδοχος,
ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών, μέχρι την 30-09-2022
«με / χωρίς αναθεώρηση».….».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας σε επικίνδυνα σημεία της επαρχιακής οδού Μπαλντούμα - Κράψη»,
αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», μέχρι την 30-09-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/380/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 «Παροχή υπηρεσιών (λύσιμο και φόρτωμα) για εγκαταστάσεις του Ελληνικού που δεν
βρίσκονται στα συμφωνηθέντα με το Περιφερειακό Ταμείο».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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. 1751/28-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 501/02-03-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη…..
1 Ότι για την μεταφορά των λυόμενων εγκαταστάσεων του συγκροτήματος Ξιφασκίας από το χώρο του πρώην
Αεροδρομίου του Ελληνικό στα Γιάννενα , χρειάζονται ειδικά μηχανήματα και εργάτες για το λύσιμο και την
φόρτωσή τους στα φορτηγά που θα τα μεταφέρου στα Γιάννενα , για τους λόγους αυτούς χορηγούμε την
πίστωση αυτή.
2. Την με αριθμ. : 17264/1159/7-2-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001. Του
υποέργου «Παροχή υπηρεσιών (λύσιμο και φόρτωμα) για εγκαταστάσεις του Ελληνικού που δεν βρίσκονται
στα συμφωνηθέντα με το Περιφερειακό Ταμείο» προϋπολογισμού: 24.800,00,00 € (με Φ.Π.Α.).
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Παροχή υπηρεσιών (λύσιμο και φόρτωμα) για
εγκαταστάσεις του Ελληνικού που δεν βρίσκονται στα συμφωνηθέντα με το Περιφερειακό Ταμείο». ΕΡΓΟ: «
Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
ΚΑ2020ΕΠ53000001, 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 «Παροχή υπηρεσιών (λύσιμο και φόρτωμα) για
εγκαταστάσεις του Ελληνικού που δεν βρίσκονται στα συμφωνηθέντα με το Περιφερειακό Ταμείο», βάσει
της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι για την μεταφορά των λυόμενων εγκαταστάσεων του
συγκροτήματος Ξιφασκίας, από το χώρο του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού στα Ιωάννινα,
απαιτούνται ειδικά μηχανήματα και εργάτες για το λύσιμο και την φόρτωσή τους στα φορτηγά που θα
διενεργήσουν την εν λόγω μεταφορά.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/381/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Σχεδιασμός πληροφοριακών πινακίδων για τα σημαντικότερα γεφύρια της Ηπείρου
(παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (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. 1857/25-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 502/02-03-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη…..
6. Την υπ’ αριθ. 16798/1145/07-02-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 15.000,00€ με το ΦΠΑ του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και
τίτλο : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο:
«Σχεδιασμός πληροφοριακών πινακίδων για τα σημαντικότερα γεφύρια της Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)».
7. Την από 25-02-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την έρευνα και τον σχεδιασμό εφαρμογής για την
τοποθέτηση πινακίδων στα σημαντικότερα γεφύρια της Ηπείρου για την ενημέρωση των επισκεπτών καθότι τα
περισσότερα είναι ιστορικά και πέτρινα .
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Σχεδιασμός πληροφοριακών πινακίδων για τα
σημαντικότερα γεφύρια της Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530
ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 15.000,00€ (με Φ.Π.Α.).…».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας
του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 15.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σχεδιασμός πληροφοριακών πινακίδων για τα
σημαντικότερα γεφύρια της Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 25-02-2022 τεχνικής έκθεσης
όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου,
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην έρευνα και τον σχεδιασμό εφαρμογής για την τοποθέτηση
πινακίδων στα σημαντικότερα γεφύρια της Ηπείρου, περισσότερα από τα οποία είναι ιστορικά και πέτρινα,
προκειμένου να υπάρχει σωστή ενημέρωση των επισκεπτών.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/382/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης λειτουργίας και συντήρησης τμήματος 25 ης
επαρχιακής οδού (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. 3304/08-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 543/08-03-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη:….
7. Την υπ’ αριθ. 34525/2333/08-03-2022 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: «Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης
λειτουργίας και συντήρησης τμήματος της 25ης επαρχιακής οδού (παροχή υπηρεσιών)».
8. Την από 03-03-2022 τεχνική έκθεση της υπηρεσίας όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία
μας.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης
λειτουργίας και συντήρησης τμήματος 25ης επαρχιακής οδού (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 Περιφέρειας Ηπείρου «Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης λειτουργίας
και συντήρησης τμήματος 25ης επαρχιακής οδού (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 03-03-2022
τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η.: «…
2. Συνοπτική Περιγραφή: Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών είναι η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης
της ανωτέρω οδού και συγκεκριμένα του τμήματος από τη Μεταμόρφωση στη χ.θ. 19+500 Ε.Ο. Ιωαννίνων –
Κοζάνης έως τον Αυχένα Ασπραγγέλων (θέση Μνημείο Γυναικών Πίνδου), μήκους 6,5χλμ. Πρόκειται να
καταγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση της οδού, η απόδοση της οποία θα γίνει, εκτός της επιτόπιας παρατήρησης
και με χρήση εναέριων φωτογραφικών μέσων προκειμένου να διαμορφωθεί πληρέστερο συμπέρασμα αναφορικά
με τους γειτνιάζοντες παράγοντες επιρροής στην οδό (κατάσταση ασφαλτοτάπητα, προστασία πρανών, γεωμετρικά
χαρακτηριστικά, σήμανση ασφάλειας και κυκλοφορίας). Θα διατυπωθούν προτάσεις και σε επίπεδο παροχής
τεχνικής υποστήριξης προς τη Διεύθυνση, για τη λειτουργική αναβάθμιση του οδικού τμήματος,
συμπεριλαμβανομένου και της βελτίωσης του επιπέδου οδικής ασφάλειας της οδού. 3. Σκοπός: O σκοπός του έργου
είναι η υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να προχωρήσει στην
ωρίμανση έργου για το εν λόγω οδικό τμήμα, το οποίο κρίνεται απαραίτητο δεδομένου της παλαιότητας του
οδοστρώματος και του ρίσκου αστοχίας ολόκληρης της γεωμετρίας της χάραξης εξαιτίας εδαφομηχανικών
ιδιαιτεροτήτων. …».
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/386/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 τροποποίησης των όρων του Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
της Περιφέρειας Ηπείρου και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, για
την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια Λοιπού Εξειδικευμένου Εξοπλισμού στο
πλαίσιο υλοποίησης του έργου COOFHEA 2», προϋπολογισμού € 1.256.000,00 με ΦΠΑ,
του Προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 29/1711/15-10-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και οι όροι αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας
Ηπείρου και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του
υποέργου «Προμήθεια Λοιπού Εξειδικευμένου Εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του
έργου COOFHEA 2», προϋπολογισμού € 1.256.000,00 με ΦΠΑ, του Προγράμματος Interreg
V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 και ορίσθηκαν οι εκπρόσωποι για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της σύμβασης
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 273/28-02-2022 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 513/02-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Σχετικό: υπ΄αριθμ. 29/1711/15-10-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με
θέμα: «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια Λοιπού
Εξειδικευμένου Εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου COOFHEA 2» του προγράμματος Interreg
V/A Ελλάδα – Ιταλία 20214-2020, προϋπολογισμού 1.256.000,00 ευρώ, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και
του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων»
Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η μεταβίβαση της αρμοδιότητας διενέργειας της διαγωνιστικής
διαδικασίας για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια Εξοπλισμού αντιμετώπισης COVID-19» με
προϋπολογισμού των 1.252.000,00 ευρώ, από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Δικαιούχου
του Έργου COOFHEA 2 (INTERREG V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020»), στην Περιφέρεια Ηπείρου.
Προκειμένου να γίνει η εκτέλεση του έργου, απαιτείται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
Περιφέρειας Ηπείρου και του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Το σχέδιο της Σύμβασης
εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 29/1711/15-10-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ηπείρου κατά την υποβολή της πρότασης.
Με την παρούσα εισήγηση σας υποβάλλουμε, για έγκριση, την τροποποίηση των όρων του σχεδίου
Προγραμματικής Σύμβασης, στο οποίο περιγράφεται το αντικείμενο της σύμβασης, η διάρκεια ισχύος της, τα
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων και οι λοιποί όροι.
Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για :
Την έγκριση τροποποίησης των όρων του Σχεδίου της Προγραμματικής, όπως έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό
επισυναπτόμενο κείμενο. .…».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την τροποποίηση των όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Ηπείρου και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για την
υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια Λοιπού Εξειδικευμένου Εξοπλισμού στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου COOFHEA 2», προϋπολογισμού 1.256.000,00 € με ΦΠΑ, του
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, η
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σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 29/1711/15-10-2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής,
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.6) αριθμ. πρωτ. 273/28-02-2022
εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο.
Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η μεταβίβαση της αρμοδιότητας διενέργειας της
διαγωνιστικής διαδικασίας για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια Εξοπλισμού
αντιμετώπισης COVID-19», προϋπολογισμού 1.256.000,00 € με ΦΠΑ, από το Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Δικαιούχου του Έργου COOFHEA 2 (INTERREG V-A «Ελλάδα
– Ιταλία 2014-2020»), στην Περιφέρεια Ηπείρου.
B. Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης,
ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, τους υπαλλήλους: Τσώλα Αλεξάνδρα αν.
Προϊσταμένη του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρωματικό μέλος την Καραγιώτη Αικατερίνη, υπάλληλο της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/387/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 τροποποίησης των όρων του Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ
της Περιφέρειας Ηπείρου και του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας, για την υλοποίηση του
υποέργου «Προμήθεια Λοιπού Εξειδικευμένου Εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του
έργου COOFHEA 2», με ΦΠΑ, προϋπολογισμού € 148.000,00 με ΦΠΑ, του Προγράμματος
Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 29/1712/15-10-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και οι όροι αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας
Ηπείρου και του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας για την υλοποίηση του υποέργου
«Προμήθεια Λοιπού Εξειδικευμένου Εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
COOFHEA 2», προϋπολογισμού 148.000,00 € με ΦΠΑ, του Προγράμματος Interreg V/A
Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 και ορίσθηκαν οι εκπρόσωποι για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της σύμβασης
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 274/28-02-2022 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 514/02-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Σχετικό: υπ΄αριθμ. 29/1712/15-10-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με
θέμα: «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια Λοιπού
Εξειδικευμένου Εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου COOFHEA 2» του προγράμματος Interreg
V/A Ελλάδα – Ιταλία 20214-2020, προϋπολογισμού 148.000,00 ευρώ, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και
του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας»
Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η μεταβίβαση της αρμοδιότητας διενέργειας της διαγωνιστικής
διαδικασίας για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια Εξοπλισμού αντιμετώπισης COVID-19» με
προϋπολογισμού των 148.000,00 ευρώ, από το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας, Δικαιούχου του Έργου
COOFHEA 2 (INTERREG V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020»), στην Περιφέρεια Ηπείρου.
Προκειμένου να γίνει η εκτέλεση του έργου, απαιτείται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
Περιφέρειας Ηπείρου και του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας. Το σχέδιο της Σύμβασης εγκρίθηκε με την
υπ΄αριθμ. 29/1712/15-10-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου κατά την
υποβολή της πρότασης.
Με την παρούσα εισήγηση σας υποβάλλουμε, για έγκριση, την τροποποίηση των όρων του σχεδίου
Προγραμματικής Σύμβασης, στο οποίο περιγράφεται το αντικείμενο της σύμβασης, η διάρκεια ισχύος της, τα
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων και οι λοιποί όροι.
Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για :
Την έγκριση τροποποίησης των όρων του Σχεδίου της Προγραμματικής, όπως έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό
επισυναπτόμενο κείμενο. .…».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την τροποποίηση των όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Ηπείρου και του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας, για την υλοποίηση του υποέργου
«Προμήθεια Λοιπού Εξειδικευμένου Εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου COOFHEA
2», με ΦΠΑ, προϋπολογισμού € 148.000,00 με ΦΠΑ, του Προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα-41-
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Ιταλία 2014-2020, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 29/1712/15-10-2021 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής,
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.6) αριθμ. πρωτ. 274/28-02-2022
εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο.
Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η μεταβίβαση της αρμοδιότητας διενέργειας της
διαγωνιστικής διαδικασίας για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια Εξοπλισμού
αντιμετώπισης COVID-19» προϋπολογισμού € 148.000,00 με ΦΠΑ, από το Γενικό Νοσοκομείο
Πρέβεζας, Δικαιούχου του Έργου COOFHEA 2 (INTERREG V-A «Ελλάδα – Ιταλία 20142020»), στην Περιφέρεια Ηπείρου.
B. Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης,
ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, τους υπαλλήλους: Τσώλα Αλεξάνδρα αν.
Προϊσταμένη του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρωματικό μέλος την Καραγιώτη Αικατερίνη, υπάλληλο της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/388/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 τροποποίησης των όρων του Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
της Περιφέρειας Ηπείρου και του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Φιλιατών, για την
υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια Λοιπού Εξειδικευμένου Εξοπλισμού στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου COOFHEA 2», προϋπολογισμού € 136.550,00 με ΦΠΑ, του
Προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 29/1713/15-10-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και οι όροι αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας
Ηπείρου και του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Φιλιατών, για την υλοποίηση του υποέργου
«Προμήθεια Λοιπού Εξειδικευμένου Εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
COOFHEA 2», προϋπολογισμού € 136.550,00 με ΦΠΑ, του Προγράμματος Interreg V/A
Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 και ορίσθηκαν οι εκπρόσωποι για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της σύμβασης
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 275/28-02-2022 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 515/02-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Σχετικό: υπ΄αριθμ. 29/1713/15-10-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με
θέμα: «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια Λοιπού
Εξειδικευμένου Εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου COOFHEA 2» του προγράμματος Interreg
V/A Ελλάδα – Ιταλία 20214-2020, προϋπολογισμού 136.550,00 ευρώ, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και
του Γενικού Νοσοκομείου – Κ. Υ Φιλιατών»
Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η μεταβίβαση της αρμοδιότητας διενέργειας της διαγωνιστικής
διαδικασίας για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια Εξοπλισμού αντιμετώπισης COVID-19» με
προϋπολογισμού των 136.550,00 ευρώ, από το Γενικό Νοσοκομείο ΚΥ Φιλιατών, Δικαιούχου του Έργου
COOFHEA (INTERREG V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020»), στην Περιφέρεια Ηπείρου.
Προκειμένου να γίνει η εκτέλεση του έργου, απαιτείται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
Περιφέρειας Ηπείρου και του Γενικού Νοσοκομείου ΚΥ Φιλιάτων. Το σχέδιο της Σύμβασης εγκρίθηκε με την
υπ΄αριθμ. 29/1713/15-10-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου κατά την
υποβολή της πρότασης.
Με την παρούσα εισήγηση σας υποβάλλουμε, για έγκριση, την τροποποίηση των όρων του σχεδίου
Προγραμματικής Σύμβασης, στο οποίο περιγράφεται το αντικείμενο της σύμβασης, η διάρκεια ισχύος της, τα
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων και οι λοιποί όροι.
Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για :
Την έγκριση τροποποίησης των όρων του Σχεδίου της Προγραμματικής, όπως έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό
επισυναπτόμενο κείμενο. .…».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την τροποποίηση των όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Ηπείρου και του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Φιλιατών, για την υλοποίηση του
υποέργου «Προμήθεια Λοιπού Εξειδικευμένου Εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
COOFHEA 2», προϋπολογισμού € 136.550,00 με ΦΠΑ, του Προγράμματος Interreg V/A
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Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 29/1713/15-10-2021
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.6) αριθμ. πρωτ. 275/28-02-2022
εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο.
Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η μεταβίβαση της αρμοδιότητας διενέργειας της
διαγωνιστικής διαδικασίας για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια Εξοπλισμού
αντιμετώπισης COVID-19» προϋπολογισμού € 136.550,00 με ΦΠΑ, από το Γενικό Νοσοκομείο
– Κ.Υ. Φιλιατών, Δικαιούχου του Έργου COOFHEA (INTERREG V-A «Ελλάδα – Ιταλία 20142020»), στην Περιφέρεια Ηπείρου.
B. Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης,
ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, τους υπαλλήλους: Τσώλα Αλεξάνδρα αν.
Προϊσταμένη του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρωματικό μέλος την Καραγιώτη Αικατερίνη, υπάλληλο της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/389/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 16ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Κοπή επικίνδυνων δέντρων στα όρια του Αμυντικού Στρατώνα και λόφου Περάνθης
Άρτας και κοπή πλατάνων στον Παχυκάλαμο Άρτας στην Φιλοθέη και στο Παλαιοκάτουνο»
(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. 1418/28-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 500/02-03-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη…..
1. Το με αριθ. πρωτ.Φ.900/21/6233/Σ655/28-9-2021 έγγραφο του Διοικητή της 8Μ/ΠΤΑΞ/4ο ΕΓ584Μ/ΠΤΠ4οΓρ Άρτας
που είχαμε για τα προβλήματα που δημιουργούνται από κάποια μεγάλα δέντρα (Λεύκες κυρίως ) τα οποία έχουν μεγαλώσει
πολύ και με άσχημες καιρικές συνθήκες σπάνε και πέφτουν τόσο προς τον περιβάλλοντα χώρου του Στρατοπέδου όσο και
προς το δρόμο όπου κυκλοφορεί πολύς κόσμος . Το αίτημα του τοπικού Προέδρου του Παλαιοκάτουνου κ. Σπανού για τα
ξερά και επικίνδυνα πλατάνια στην περιοχή του, αιτήματα πολιτών από ΤΚ Ρόκας, Χαλκιάδων, Παχυκαλάμου για την κοπή
και κλάδεμα πλατάνων. Αυτό διαπιστώθηκε μετά και από αυτοψία υπαλλήλου της υπηρεσίας μας για το λόγω αυτό πρέπει
άμεσα να κοπούν και να απομακρυνθούν από τους παραπάνω χώρους.
2. Την με αριθμ. :20865/1418/14-02-2022 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 «Κοπή επικίνδυνων δέντρων στα όρια του Αμυντικού Στρατώνα
και λόφου Περάνθης Άρτας και κοπή πλατάνων ξερών στον Παχυκάλαμο Άρτας στην Φιλοθέη και στο Παλαιοκάτουνου
(παροχή υπηρεσιών)».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Κοπή επικίνδυνων δέντρων στα όρια του Αμυντικού Στρατώνα και
λόφου Περάνθης Άρτας και κοπή πλατάνων ξερών στον Παχυκάλαμο Άρτας στην Φιλοθέη και στο Παλαιοκάτουνο (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. 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 «Κοπή επικίνδυνων δέντρων στα όρια του Αμυντικού
Στρατώνα και λόφου Περάνθης Άρτας και κοπή πλατάνων ξερών στον Παχυκάλαμο Άρτας στην Φιλοθέη
και στο Παλαιοκάτουνου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή,
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται άμεσα η κοπή και
απομάκρυνση των ξερών και επικίνδυνων δέντρων τα οποία, κυρίως κάτω από άσχημες καιρικές
συνθήκες, δημιουργούν πολλά προβλήματα (πτώση και σπάσιμο) στον περιβάλλοντα χώρου του
Αμυντικού Στρατώνα και λόφου Περάνθης Άρτας, καθώς επίσης και κοπή, κλάδεμα αυτών στον
Παχυκάλαμο Άρτας, στην Φιλοθέη και στο Παλαιοκάτουνο.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/390/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 17ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση γεφυρών μπέλεϋ στον νομό Άρτας».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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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. 3343/08-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 546/08-03-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:….
1. Σε συνέχεια του χειμώνα με τα δυσμενή καιρικά του φαινόμενα ( έντονες και σε μεγάλη διάρκεια
καταιγίδες, παγετός κλπ) πολλά μεταλλικά στοιχεία των γεφυρών μπέλευ στην ορεινή Άρτα υπέστησαν φθορές
( στρέβλωση, οξείδωση κλπ) , ώστε να χρήζουν άμεσης επέμβασης – συντήρησης προκειμένου να παραμένουν
λειτουργικές και να κυκλοφορούνται με ασφάλεια.
2. Την με αριθμ. : 34120/2305/08-03-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης
πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α
2018ΕΠ53000001 με υποέργο : « Προμήθεια υλικών για την συντήρηση γεφυρών μπέλευ στον νομό Άρτας ».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση γεφυρών
μπέλευ στον νομό Άρτας » του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού 24.800,00
€.…».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας
του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση γεφυρών
μπέλεϋ στον νομό Άρτας», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην προμήθεια
υλικών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν άμεσα για την συντήρηση των μεταλλικών στοιχείων των γεφυρών
μπέλεϋ στην ορεινή Άρτα, προκειμένου να επιτευχθεί η ασφαλής λειτουργία και κυκλοφορία σε αυτές,
δεδομένου ότι πολλά από αυτά υπέστησαν φθορές (στρέβλωση, οξείδωση κλπ), μετά από τα χειμερινά
δυσμενή καιρικά φαινόμενα.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/391/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 18ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή Αμμουδιάς 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 Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1023/04-03-2022 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 531/04-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία
η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή
Αμμουδιάς έτους 2022».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 12.400,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή Αμμουδιάς έτους 2022».
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/392/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 19ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών νέφους για τη
φιλοξενία της γεωχωρικής web εφαρμογής προβολής των προς εκμίσθωσηπαραχώρηση ακινήτων διαχείρισης ΥΠ.Α.Α.Τ. για την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων
για το έτος 2022.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Τοπογραφίας της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 846/02-03-2022
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 505/02-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.),
στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «Στο πλαίσιο λειτουργίας της γεωχωρικής
web εφαρμογής προβολής των προς εκμίσθωση – παραχώρηση ακινήτων διαχείρισης ΥΠ.Α.Α.Τ. από τους
υπάλληλους του Τμ. Τοπογραφίας της Υπηρεσίας μας, είναι απαραίτητη η παροχή Υπηρεσιών Νέφους για τη
φιλοξενία για το έτος 2022, γεωχωρικής web εφαρμογής που αναπτύχθηκε από την υπηρεσία μας με
λειτουργικό αντικείμενο την προβολή των προς εκμίσθωση – παραχώρηση ακινήτων διαχείρισης ΥΠ.Α.Α.Τ.
για την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Παρακαλούμε για την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης
ποσού 1.116 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την κάλυψη του κόστους της ανωτέρω προμήθειας. Η
δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0873 της Π.Ε. Ιωαννίνων, στον οποίο υπάρχουν
διαθέσιμες οι απαιτούμενες πιστώσεις».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού € 1.116,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση
της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε.
0873 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων οικ.
έτους 2022, για την παροχή υπηρεσιών νέφους για τη φιλοξενία της γεωχωρικής web
εφαρμογής προβολής των προς εκμίσθωση-παραχώρηση ακινήτων διαχείρισης ΥΠ.Α.Α.Τ. για
την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων για το έτος 2022, για τις ανάγκες του Τμήματος
Τοπογραφίας της Δ/νσης Πολιτικής Γης της 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)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/393/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την «Κατασκευή ξύλινων αρχειοθηκών-εργασίες
στην κεραμοσκεπή κτηρίου Π.Ε. Θεσπρωτίας».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (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.
6. Την αριθμ. 4/262/18-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η
δαπάνη συνολικού ποσού 26.164,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε
βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 & ΚΑΕ 0899.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε.
Θεσπρωτίας έτους 2022, για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών, με έρευνα αγοράς μετά
από συλλογή προσφορών, για «Κατασκευή ξύλινων αρχειοθηκών-εργασίες στην κεραμοσκεπή
κτηρίου Π.Ε. Θεσπρωτίας».
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3806/04-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 528/04-032022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. Έχοντας υπόψη:
• Το Ν. 4412/16 άρθρο 118.
• Την τεχνική Έκθεση και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που συνέταξε η Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσπρωτίας
• Την αρ. 4/262/18.02.2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου [ΑΔΑ: ΨΖΔΒ7Λ9-Ω74]
• Την Α.Π. 28823/3358/25.02.2022 απόφαση Ανάληψης Δαπάνης [ΑΔΑ:65ΧΧ7Λ9-81Υ]
• Την Α.Π. 31580/3595/2.03.2022 Πρόσκληση υποβολής Προσφοράς [ΑΔΑΜ: 22 PROC 010151622
/04.03.2022]
• Την Α.Π. 32483/3705/3.03.2022 οικονομική προσφορά του κ. Κοψίδη Δημήτριου
Και μετά από έρευνα αγοράς που διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας, ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την απευθείας
ανάθεση της υπηρεσίας «Κατασκευή ξύλινων αρχειοθηκών-εργασίες στην κεραμοσκεπή κτηρίου Π.Ε.
Θεσπρωτίας» στον κ. Κοψίδη Δημήτριο [ξύλινες κατασκευές] με Α.Φ.Μ. 078825151 Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας,
έδρα Κεραμίτσα Φιλιατών και τηλ. 2664041217, συνολικής δαπάνης- σύμφωνα με την προσφορά του- ποσού
26.164,00 € με τον Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του φορέα 072 με ΚΑΕ 0899.01».
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για «Κατασκευή ξύλινων αρχειοθηκώνεργασίες στην κεραμοσκεπή κτηρίου Π.Ε. Θεσπρωτίας», στον κ. Κοψίδη Δημήτριο [ξύλινες κατασκευές]
με Α.Φ.Μ. 078825151 Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας, έδρα Κεραμίτσα Φιλιατών και τηλ. 2664041217, στο ποσό
των € 26.164,00 € με ΦΠΑ, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.
32483/3705/03-03-2022 οικονομική προσφορά του, σε απάντηση της αριθμ. πρωτ. 31580/3595/02-032022 πρόσκλησης αποστολής οικονομικής προσφοράς της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Θεσπρωτίας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ. 072 & ΚΑΕ 0899.01 του
προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2022, βάσει της με α/α 732 & αριθμ. πρωτ. 28823/3358/2502-2022 (ΑΔΑ:65ΧΧ7Λ9-81Υ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 715 στο
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας,
σύμφωνα με την αριθμ. 4/262/18-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/394/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 21ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Απομάκρυνση κορμών δέντρων που απέθεσε ο ποταμός Καλαμάς σε καλλιέργειες και
δεντρώνες στην περιοχή Βρυσέλλας μετά τις τελευταίες πλημμύρες (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. 1151/25-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 499/02-03-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη…..
1. Τις πρόσφατες πλημμύρες, και μετά από αυτοψία υπαλλήλου της υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι , στην
περιοχή της Βρυσέλας τα παρακείμενα κτήματα είναι γεμάτα από ξερά πλατάνια τα οποία ήταν στις όχθες και
από τα ορμητικά νερά παρασυρθήκαν, χρειάζεται άμεσα η απομάκρυνση τους και η καύση των δέντρων των
πλατάνων αυτών ώστε να προλάβουμε τυχόν καταστροφές, στις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών τους.
2. Την με αριθμ. : 10972/803/27-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 12.400,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του Έργου: « Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 12.400,00 € (με Φ.Π.Α.), με υποέργο : «Απομάκρυνση κορμών δέντρων
που απέθεσε ο ποταμός Καλαμάς σε καλλιέργειες και δεντρώνες στην περιοχή Βρυσέλλας μετά τις τελευταίες
πλημμύρες (παροχή υπηρεσιών)».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Απομάκρυνση κορμών δέντρων που απέθεσε ο
ποταμός Καλαμάς σε καλλιέργειες και δεντρώνες στην περιοχή Βρυσέλλας μετά τις τελευταίες πλημμύρες
(παροχή υπηρεσιών)» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 προϋπολογισμού
12.400,00 € (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 12.400,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Απομάκρυνση κορμών δέντρων που απέθεσε ο
ποταμός Καλαμάς σε καλλιέργειες και δεντρώνες στην περιοχή Βρυσέλλας μετά τις τελευταίες πλημμύρες
(παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στην περιοχή της Βρυσέλλας,
τα παρακείμενα κτήματα είναι γεμάτα ξερά πλατάνια, τα οποία ενώ βρίσκονταν στις όχθες του ποταμού
παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και ως εκ τούτου απαιτείται άμεσα η απομάκρυνση και καύση
αυτών για την πρόληψη τυχόν καταστροφών στις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/395/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 22ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Απομάκρυνση κορμών δέντρων που απέθεσε ο ποταμός
Αχέροντας στην περιοχή της Γλυκής μετά τις τελευταίες πλημμύρες» (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
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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. 2035/28-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
503/02-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη…..
1. Τις πρόσφατες πλημμύρες, και μετά από αυτοψία υπαλλήλου της υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι , η κοίτη του
ποταμού Αχέροντα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Γλυκής από τις πηγές του Αχέροντα μέχρι την γέφυρα
της Γλυκής η κοίτη του ποταμού είναι γεμάτη από ξερά πλατάνια τα οποία ήταν στις όχθες και από τα ορμητικά
νερά παρασυρθήκαν, χρειάζεται άμεσα η απομάκρυνση τους και η καύση των δέντρων των πλατάνων αυτών
ώστε να προλάβουμε τυχόν καταστροφές, στις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών τους.
2. Την με αριθμ. : 20433/1384/11-02-2022απόφαση 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 : «Απομάκρυνση κορμών δέντρων
που απέθεσε ο ποταμός Αχέροντας στην περιοχή της Γλυκής μετά τις τελευταίες πλημμύρες (παροχή
υπηρεσιών)».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Απομάκρυνση κορμών δέντρων που απέθεσε ο
ποταμός Αχέροντας στην περιοχή της Γλυκής μετά τις τελευταίες πλημμύρες (παροχή υπηρεσιών)».
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 προϋπολογισμού 24.800,00 € (με
Φ.Π.Α.) …».

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, επεσήμανε ότι
μόλις ολοκληρωθεί η παρέμβαση στην περιοχή, η Περιφέρεια θα μεριμνήσει και για την
φύτευση δέντρων.
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
«Απομάκρυνση κορμών δέντρων που απέθεσε ο ποταμός Αχέροντας στην περιοχή της Γλυκής
μετά τις τελευταίες πλημμύρες» (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική
περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας
υπόψη το γεγονός ότι στην περιοχή της Γλυκής, από τις πηγές του Αχέροντα μέχρι την γέφυρα
της Γλυκής, η κοίτη του ποταμού είναι γεμάτη ξερά πλατάνια, τα οποία ενώ βρίσκονταν στις
όχθες αυτού παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και ως εκ τούτου απαιτείται άμεσα η
απομάκρυνση και καύση τους για την πρόληψη τυχόν καταστροφών στις καλλιέργειες των
εσπεριδοειδών.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Η Περιφέρεια
Ηπείρου συνεχίζει να χρηματοδοτεί ένα έργο χωρίς μελέτη και δυστυχώς πλημμελή επίβλεψη, επικαλούμενη μια
κοινή επιστολή των Προέδρων ΤΚ Γλυκής και Βαλανιδούσας, άσχετων με τα περιβαλλοντικά ζητήματα και ατυχώς
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συνυπεύθυνων του περιβαλλοντικού εγκλήματος που συντελείται στην περιοχή παρέμβασης. Εξακολουθεί να
επιτρέπει την πραγματοποίηση εργασιών με καταστροφικό αποτύπωμα στην περιοχή του θεματικού πάρκου της
Γλυκής και στην κοίτη του ποταμού Αχέροντα με αποτέλεσμα αντί να θεραπεύει το πρόβλημα να δημιουργεί
πολλαπλάσιο αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και συνέπεια την χρονική απομάκρυνση του στόχου της
αποκατάστασης του τοπίου, το οποίο έχει αλλοιωθεί ήδη ανεπανόρθωτα από τη χρήση ακατάλληλων και βαρέως
τύπου μηχανήματων. Μόνη διέξοδος είναι η άμεση διακοπή εργασιών και μελέτη πραγματικής αποκατάστασης σε
δυο στάδια. Μια άμεση χρονικά παρέμβαση, επειδή σε 1,5 μήνα ξεκινά η τουριστική περίοδος και μια
μακροπρόθεσμη που θα θωρακίσει την περιοχή από τα πλημμυρικά φαινόμενα του ποταμού, χωρίς να την αλλοιώνει
όπως συμβαίνει με την παρούσα καταστροφική παρέμβαση, έχοντας για οδηγό τη μελέτη που συντάχθηκε για «ΤΟ
ΜΥΘΙΚΟ ΑΧΕΡΟΝΤΑ»».

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/396/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 23ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας με την κατασκευή ιρλανδικής διάβασης και
καθαρισμός χειμάρρου στη λωρίδα Σαγιάδας (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. 3346/08-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 545/08-03-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη…..
1. Ότι, σαν αποτέλεσμα των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή της Σαγιάδας ήταν χείμαρρος της
περιοχής να υπερχειλίσει. Η ορμή του νερού παρέσυρε υφιστάμενη ιρλανδική διάβαση, διακόπτοντας την κυκλοφορία
στην οδό που εξυπηρετεί τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της περιοχής. Απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση στην βατότητα
της οδού με την κατασκευή εκ νέου ιρλανδικής διάβασης και τον καθαρισμό – εκβάθυνση του χειμάρρου, ώστε να
αποτραπούν παρόμοια φαινόμενα και να συνεχίσουν οι παραγωγικές μονάδες της περιοχής να εξυπηρετούνται με
ασφάλεια. Σημειώνεται ότι η εν λόγω περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.
2. Την με αριθμ. : 34120/2305/08-03-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού
24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : « Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 με υποέργο : « Άμεση
αποκατάσταση βατότητας με την κατασκευή ιρλανδικής διάβασης και καθαρισμός χειμάρρου στη λωρίδα Σαγιάδας
(παροχή υπηρεσιών) »
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Άμεση αποκατάσταση βατότητας με την κατασκευή ιρλανδικής
διάβασης και καθαρισμός χειμάρρου στη λωρίδα Σαγιάδας (παροχή υπηρεσιών) » του έργου : «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001,
προϋπολογισμού 24.800,00 € …».

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 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 «Άμεση αποκατάσταση βατότητας με την κατασκευή
ιρλανδικής διάβασης και καθαρισμός χειμάρρου στη λωρίδα Σαγιάδας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της
σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή της
Σαγιάδας, είχαν ως αποτέλεσμα την υπερχείλιση χειμάρρου της περιοχής, παρασύροντας υφιστάμενη
ιρλανδική διάβαση και διακόπτοντας την κυκλοφορία στην οδό που εξυπηρετεί τις μονάδες
ιχθυοκαλλιέργειας της περιοχής και ως εκ τούτου απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση βατότητας της οδού,
με την κατασκευή εκ νέου ιρλανδικής διάβασης και καθαρισμός – εκβάθυνση του χειμάρρου, ώστε να
αποτραπούν παρόμοια φαινόμενα και να συνεχίσουν οι παραγωγικές μονάδες της περιοχής να
εξυπηρετούνται με ασφάλεια, ενώ επιπλέον, η εν λόγω περιοχή έχει κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/397/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα αντιστηρίξεων,
ασφαλτοστρώσεων, καθαρισμού υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευής νέων,
σήμανσης και ασφάλειας στην Ε.Ο. Αρχάγγελος - Νεράιδα», προϋπολογισμού €
212.281,59 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου.
6. Την με α/α 597 και αρ. πρωτ. 16638/686/04-02-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης,
ποσού 212.281,59 € για την πληρωμή του έργου «Έργα αντιστηρίξεων, ασφαλτοστρώσεων,
καθαρισμού υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευής νέων, σήμανσης και ασφάλειας στην
Ε.Ο. Αρχάγγελος - Νεράιδα», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ
02.04.071.9771.02.002.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας
οικ. έτους 2022 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα ΚΑΠ Υπουργείου Εσωτερικών, η
οποία καταχωρήθηκε με α/α 593 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 889/04-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
534/14-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… Σας στέλνουμε: α) τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης, Τεχνική
Συγγραφή Υποχρεώσεων και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε
από την Υπηρεσία μας, β) την απόφαση έγκρισης της μελέτης από την Υπηρεσία μας και γ) Σχέδιο Διακήρυξης
ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για το έργο του θέματος, για το οποίο υπάρχει δέσμευση πίστωσης
212.281,59 € στα πλαίσια του προγράμματος έργων που χρηματοδοτείται από έσοδα της Π.Ε. Πρέβεζας από
τα τέλη άδειας οχημάτων και τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 16638/686/04-022022 (ΑΔΑ: ΩΝΓΘ7Λ9-ΔΚ5) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ
Πρέβεζας και σας παρακαλούμε
1. την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας διαγωνισμού, προκειμένου να
προχωρήσουμε στην δημοπράτησή του.
2. τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την
ανάθεση εκτέλεσης του έργου του θέματος, αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους:
• Δήμητρα Κουτσουβέλα , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Π.Ε. Πρέβεζας, ως πρόεδρος,
• Ελένη Βασιλειάδου , Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε, Π.Ε. Πρέβεζας, ως μέλος,
• Νικόλαος Κατσάνος , Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε, Π.Ε. Πρέβεζας, ως μέλος,
με αναπληρωτές:
• Κατσιμπόκης Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε, Π.Ε. Πρέβεζας, ως αναπληρωτής του προέδρου,
• Σοφία Παπαγεωργίου, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε, Π.Ε. Πρέβεζας, ως αναπληρωματικό μέλος,
• Ουρανία Κονταράτου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Π.Ε. Πρέβεζας, ως αναπληρωματικό μέλος,.…».

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή,
για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα αντιστηρίξεων, ασφαλτοστρώσεων,
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καθαρισμού υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευής νέων, σήμανσης και ασφάλειας στην Ε.Ο.
Αρχάγγελος - Νεράιδα», προϋπολογισμού € 212.281,59 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται
στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 889/04-03-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ.
πρωτ. 33820/888/04-03-2022 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Πρέβεζας και
Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας.
Η προκαλούμενη δαπάνη για την κατασκευή του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ
02.04.071.9771.02.002.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ.
έτους 2022, βάσει της με α/α 597 και αρ. πρωτ. 16638/686/04-02-2022 (ΑΔΑ: ΩΝΓΘ7Λ9-ΔΚ5)
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2048 στο βιβλίο Εγκρίσεων
και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας.
Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του
Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου
κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας
«Έργα αντιστηρίξεων, ασφαλτοστρώσεων, καθαρισμού υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευής
νέων, σήμανσης και ασφάλειας στην Ε.Ο. Αρχάγγελος - Νεράιδα», προϋπολογισμού €
212.281,59 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Πρέβεζας, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Δήμητρα Κουτσουβέλα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος

2.

Ελένη Βασιλειάδου, ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός

3.

Νικόλαος Κατσάνος, ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Κων/νος Κατσιμπόκης, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Προέδρου

2.

Σοφία Παπαγεωργίου, ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός

3. Ουρανία Κονταράτου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/398/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 25ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Σκιαδά Πρέβεζας μετά από τις έντονες
καταιγίδες (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3341/08-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 544/08-03-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη…..
1. Ότι, απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση στη βατότητα επί της επαρχιακής οδού περιοχής Σκιαδά Πρέβεζας,
όπου λόγω των τελευταίων έντονων καταιγίδων που εκδηλώθηκαν στην περιοχή, ο μεγάλος όγκος και η
ανεξέλεγκτη ροή των όμβριων υδάτων προκάλεσαν φθορές στο κατάστρωμα της οδού (καθιζήσεις, θραύση
του οδοστρώματος μετά από ολίσθηση των πρανών κατάντη) προς αποφυγή ατυχημάτων. Σημειώνεται
ότι η εν λόγω περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.
2. Την με αριθμ. : 34124/2307/08-03-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης
πίστωσης ποσού 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση –
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 με υποέργο : « Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Σκιαδά
Πρέβεζας μετά από τις έντονες καταιγίδες (παροχή υπηρεσιών) »
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Σκιαδά
Πρέβεζας μετά από τις έντονες καταιγίδες (παροχή υπηρεσιών) » του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α
2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού 24.800,00 €...…».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας
του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής
Σκιαδά Πρέβεζας μετά από τις έντονες καταιγίδες (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης
(τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας
υπόψη το γεγονός ότι οι τελευταίες έντονες καταιγίδες που σημειώθηκαν στην περιοχή Σκιαδά Πρέβεζας
είχαν ως αποτέλεσμα την δημιουργία φθορών στο κατάστρωμα της οδού (καθιζήσεις, θραύση του
οδοστρώματος μετά από ολίσθηση των πρανών κατάντη) λόγω του μεγάλου όγκου και της ανεξέλεγκτης
ροής των όμβριων υδάτων και ως εκ τούτου και προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα, απαιτείται η
αποκατάσταση της βατότητας της ως άνω οδού ενώ επιπλέον, η εν λόγω περιοχή έχει κηρυχτεί σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/399/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 26ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών
συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά –
αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (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 αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ.
4993/745/24-7-1975 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών
και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του δημοσίου, των ΟΤΑ και των εν
γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. περί ων το αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53».
6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1463/08-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με
αρ. πρωτ. 547/08-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση
δαπάνης ποσού 3.900,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (4.836,00 € με Φ.Π.Α.) για προμήθεια ανταλλακτικών και
εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων, καθώς και ειδών
συνεργείου, όπως αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα και σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχετικά
Πρακτικά Επιθεώρησης της αρμόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που
απαιτούνται για κάθε όχημα.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, συνολικού ποσού 4.836,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 2018ΕΠ53000003 και
τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της
Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» (Υποέργο: «Προμήθεια
ανταλλακτικών, ελαστικών, ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά - αναλώσιμα, κ.λ.π.), επισκευή
μηχανημάτων, οχημάτων καθώς και προμήθεια διαφόρων υλικών και παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2022»), όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω
πίνακα:
ΑΡΙΘ. ΜΗΧ. ΟΧΗΜ.
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ,
ΥΛΙΚΑ Κ.Λ.Π

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

1

ΜΕ 121968

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ

2

ΜΕ 123702

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ
ΓΑΙΩΝ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ &
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ,
ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
ΑΚΡΟΛΕΠΙΔΑ ΚΑΙ
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΒΑ
ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΠΟΣΟ ΜΕ
ΦΠΑ 24%

1.500,00 €

1.860,00 €

1.400,00 €

1.736,00 €

1.000,00 €

1.240,00 €

3.900,00 €

4.836,00 €

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/400/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης με την κατασκευή
αναβαθμών περιοχής Καταρράκτη μετά από θεομηνίες», προϋπολογισμού 248.000,00 €
με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 3358/08-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 548/08-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία,
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία
με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Σαν αποτέλεσμα των τελευταίων έντονων βροχοπτώσεων, αλλά και των χαμηλών θερμοκρασιών, ήταν να
εκδηλωθεί μεγάλη κατολίσθηση επί της επαρχιακής οδού άγναντα – Καταρράκτη. Το κατάστρωμα της
οδού καλύφθηκε από τα προϊόντα της κατολίσθησης, ενώ η κυκλοφορία διεκόπη για αρκετές μέρες.
Μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας έδωσαν προσωρινή πρόσβαση στην οδό, απαιτείται όμως η
απομάκρυνση των σαθρών προϊόντων της κατολίσθησης και η δημιουργία αναβαθμών στο υγιές –
βραχώδες υπόβαθρο με την ταυτόχρονη συλλογή απομάκρυνση των υδάτων ( όμβριων και
εγκλωβισμένων) , ώστε να αποτραπούν παρόμοια φαινόμενα και η επαρχιακή οδός να κυκλοφορείται με
ασφάλεια.
3. Στη συνέχεια των παραπάνω το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα
συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ. : 34823/3345/08-03-2022 απόφαση της
Δ.Τ.Ε./Π.Η., προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια στη διέλευση της επαρχιακής οδού.
εισηγούμαστε
Α. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο
32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του υποέργου : « Άμεση αποκατάσταση
κατολίσθησης με την κατασκευή αναβαθμών περιοχής Καταρράκτη μετά από θεομηνίες » του έργου : «
Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 », της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001 , προϋπολογισμού 248.000,00 €.
Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος
αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:
α)
Άννα Μπάσιου
Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
β)
Έλλη Μπαρέκα
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας
γ)
Αγνή Κερομύτη
Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. στην Υπηρεσία μας
Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:
α)
Ασπασία Γόγολου
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
β)
Νικόλαο Κολιό
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
γ)
Κατερίνα Καραγιώτη
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.
…».

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος,
τοποθετήθηκε ως εξής: «Έχουμε εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία μας για την εκτέλεση
έργων με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016. Εκτιμούμε ότι το συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε να είχε προγραμματισθεί,
όμως συμφωνούμε λόγω της σοβαρότητας και του επείγοντος της εκτέλεσής του».
Αποφασίζει ομόφωνα
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Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεση
αποκατάσταση κατολίσθησης με την κατασκευή αναβαθμών περιοχής Καταρράκτη μετά
από θεομηνίες», προϋπολογισμού 248.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου
όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ.
34823/3345/08-03-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίνει
τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 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. 3358/08-03-2022 (ανωτέρω υπό
στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και
Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της
διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης με την κατασκευή αναβαθμών περιοχής
Καταρράκτη μετά από θεομηνίες», προϋπολογισμού 248.000,00 € με ΦΠΑ, αποτελούμενη
από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων
και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α)

Άννα Μπάσιου

Τοπογράφος Μηχανικός, Πρόεδρος

β)

Έλλη Μπαρέκα

Πολιτικός Μηχανικός

γ)

Αγνή Κερομύτη

Μηχανολόγος Μηχανικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) Ασπασία Γόγολου

Πολιτικός Μηχανικός

β) Νικόλαος Κολιός

Πολιτικός Μηχανικός

γ)

Πολιτικός Μηχανικός

Αικατερίνη Καραγιώτη

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/401/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 28ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες περιοχής Μεσοβουνίου
Θεσπρωτίας μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα (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. 3342/08-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 549/08-03-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη…..
1. Ότι, απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση στη βατότητα προς παραγωγικές μονάδες στην περιοχή του
Μεσοβουνίου Θεσπρωτίας, όπου μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην περιοχή,
εκδηλώθηκαν φθορές (καθιζήσεις, ρηγματώσεις) που καθιστούν τη διέλευση δυσχερή και επικίνδυνη
ταυτόχρονα. Σημειώνεται ότι η εν λόγω περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας.
2. Την με αριθμ. : 34128/2308/08-03-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης
πίστωσης ποσού 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Συντήρηση –
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με υποέργο: « Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες
περιοχής Μεσοβουνίου Θεσπρωτίας μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα (παροχή υπηρεσιών)»
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες
περιοχής Μεσοβουνίου Θεσπρωτίας μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα (παροχή υπηρεσιών)» του έργου:
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού 24.800,00 € …».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές
μονάδες περιοχής Μεσοβουνίου Θεσπρωτίας μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα (παροχή υπηρεσιών)»,
βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν
στην περιοχή του Μεσοβουνίου Θεσπρωτίας είχαν ως αποτέλεσμα την δημιουργία φθορών (καθιζήσεις,
ρηγματώσεις) καθιστώντας τη διέλευση δυσχερή και επικίνδυνη και ως εκ τούτου απαιτείται η άμεση
αποκατάσταση της βατότητας προς παραγωγικές μονάδες ενώ επιπλέον, η εν λόγω περιοχή έχει
κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………..………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/402/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Πηγών Αώου μετά τα ακραία καιρικά
φαινόμενα (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.
-75-

ΑΔΑ: 6ΘΕΘ7Λ9-Λ0Η

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (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. 3344/08-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 550/08-03-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη…..
1. Ότι, απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση στη βατότητα στην περιοχή των Πηγών Αώου, όπου μετά τα
ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην περιοχή και τις έντονες χιονοπτώσεις, χαμηλές
θερμοκρασίες , παγετός εκδηλώθηκαν φθορές (καθιζήσεις, ρηγματώσεις) που καθιστούν τη διέλευση
δυσχερή και επικίνδυνη ταυτόχρονα.
2. Την με αριθμ. : 34130/2310/08-03-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης
πίστωσης ποσού 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Συντήρηση –
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με υποέργο: «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Πηγών Αώου
μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα (παροχή υπηρεσιών)»
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Πηγών
Αώου μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα (παροχή υπηρεσιών)» του έργου: « Συντήρηση – αποκατάσταση
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού 24.800,00 € …».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής
Πηγών Αώου μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα (παροχή υπηρεσιών)»,βάσει της σχετικής μελέτης
(τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας
υπόψη το γεγονός ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα (έντονες χιονοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες,
παγετός) που σημειώθηκαν στην περιοχή των Πηγών Αώου είχαν ως αποτέλεσμα την δημιουργία
φθορών (καθιζήσεις, ρηγματώσεις) καθιστώντας τη διέλευση δυσχερή και επικίνδυνη ταυτόχρονα και ως
εκ τούτου απαιτείται η άμεση αποκατάσταση της βατότητας στην ως άνω περιοχή.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/403/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1ο
Έγκριση του από 09-03-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-02-2022
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Ειδική γέφυρα σύνδεσης Αμμουδιάς – Βαλανιδοράχης»,
προϋπολογισμού € 705.000,00 με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 30/1719/27-10-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:
Α) Για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ειδική γέφυρα σύνδεσης
Αμμουδιάς – Βαλανιδοράχης», προϋπολογισμού € 705.000,00 με ΦΠΑ, εγκρίθηκε η δαπάνη
ποσού 455.000,00 € με ΦΠΑ και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου», ενώ η υπόλοιπη δαπάνη, ποσού 250.000,00 € με ΦΠΑ, θα βαρύνει τις πιστώσεις
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2021 (Ε.Φ./Κ.Α.Ε.
071.9771.01.060.01, τομέας: Συγκοινωνιακά, από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ.), βάσει της αριθμ.
πρωτ. 19710/1798/12-02-2021 με α/α 694 (ΑΔΑ: ΨΛΣ37Λ9-ΞΛΛ) απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 709 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου.
Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
την τιμή, για την κατασκευή του ως άνω έργου, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από
την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην
αριθμ. πρωτ. 16701/25-10-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη
μελέτη του έργου, με την αριθμ. 167527/16678/25-10-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών
τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου.
Γ) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος,
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και
ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
6. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου.
7. Την με α/α 262 & αριθμ. πρωτ. 4202/298/13-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΨ607Λ9-9ΜΠ) απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης, ποσού 250.000,00 € με ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του
Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 02.01.071.9771.01.060.01 - Ειδική γέφυρα σύνδεσης Αμμουδιάς –
Βαλανιδοράχης, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2022, η οποία
καταχωρήθηκε με α/α 275 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης
Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου
8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3387/09-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 572/09-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία
υποβάλλει προς έγκριση το από 09-03-2022 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
-78-

ΑΔΑ: 6ΘΕΘ7Λ9-Λ0Η

διενεργήθηκε στις 11-02-2022 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «Κ.
ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με προσφορά 466.448,98 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.)
και μέση έκπτωση δέκα επτά και ενενήντα έξι τοις εκατό (17,96%).
9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 09-03-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-02-2022
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 185522 για την
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ειδική γέφυρα σύνδεσης Αμμουδιάς –
Βαλανιδοράχης», προϋπολογισμού € 705.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (για ποσό 455.000,00 €
με ΦΠΑ) και του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9771.01.060.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου οικ. έτους 2022 (για ποσό 250.000,00 € με ΦΠΑ),
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «Κ.
ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με προσφορά 466.448,98 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και
μέση έκπτωση δέκα επτά και ενενήντα έξι τοις εκατό (17,96%).
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡ ΑΚΤ ΙΚ O
Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου:
«Ειδική γέφυρα σύνδεσης Αμμουδιάς – Βαλανιδοράχης»
προϋπολογισμού 705.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
Στα Ιωάννινα, στις 11-02-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1. Ελένη Δημουλά, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι./Π.Η., πρόεδρος
2. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι./Π.Η., μέλος
3. Άννα Μπάσιου, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.
30/1719/27-10-2021 (ΑΔΑ: Ψ8ΛΠ7Λ9-1Λ6) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και
αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων, που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό διαγωνισμό
μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 176855/17436/12-1-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC009914321
2022-01-12) διακήρυξη.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα και τα
τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 185522.
Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά τρεις (3) φάκελοι προσφοράς ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Α/Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

1.

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

2.

Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

3.

Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.

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

Α/Α

Α/Α καταθ.

1.

243512

Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Ποσό προσφοράς
προ ΦΠΑ
466.448,98€

2.

243203

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

470.869,43€

17,18

3.

243895

Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.

523.064,52€

8,00

Επωνυμία προσφέροντα

Έκπτωση %
17,96

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά
μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης. Σύμφωνα με την παρ.
24.2 της διακήρυξης ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και την εγγυητική επιστολή του άρθρου 15 της
διακήρυξης.
Από τον παραπάνω έλεγχο προέκυψε ότι στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), των οικονομικών φορέων «ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» και «Κ.
ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ήταν απαραίτητη η συμπλήρωση-αποσαφήνιση των υποβληθέντων στο
Μέρος ΙV /Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια σχετικά με το αν πληροί ο οικονομικός φορέας
τις απαιτήσεις του άρθρου 22Γ παρ. β της Διακήρυξης, προκειμένου η Επιτροπή να προβεί στην
αξιολόγηση της προσφοράς τους. Η Επιτροπή Διαγωνισμού βάση του άρθρου 9 της διακήρυξης, συνέταξε
και κοινοποίησε μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»
του Συστήματος) το αριθ. πρωτ. 25548/2447/22-2-2022 έγγραφο προς τον οικονομικό φορέα
«ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» και το αριθ. πρωτ. 29024/2804/28-2-2022 έγγραφο προς τον οικονομικό
φορέα «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ζητώντας να γίνει εντός 12 ημερών η παραπάνω συμπλήρωσηαποσαφήνιση.
Η Επιτροπή επικοινώνησε με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές,
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου γνησιότητας
των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, οπότε και στην κατοχή της Επιτροπής Διαγωνισμού περιήλθαν
όλες οι βεβαιώσεις εγκυρότητάς τους, και κατόπιν της λήξεως της προθεσμίας των 12 ημερών, η Επιτροπή
Διαγωνισμού συνήλθε σε νέα συνεδρίαση την Τετάρτη, 9 Μαρτίου του έτους 2022 και ώρα 10:00 π.μ. και
διαπίστωσε ότι ο οικονομικός φορέας «ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» δεν υπέβαλε τις συμπληρώσεις διευκρινίσεις που του ζητήθηκαν, με αποτέλεσμα να αποκλείεται του διαγωνισμού, ενώ ο οικονομικός
φορέας «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» υπέβαλε τη διευκρίνιση που του ζητήθηκε στις 02/03/2022
(εντός της προθεσμίας των 12 ημερών).
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Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον κατωτέρω Πίνακα 3 των
διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α/Α

Α/Α καταθ.

1.

243512

Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

3.

243895

Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.

Ποσό προσφοράς
προ ΦΠΑ
466.448,98€

Επωνυμία προσφέροντα

523.064,52€

Έκπτωση %
17,96
8,00

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του έργου
«Ειδική γέφυρα σύνδεσης Αμμουδιάς – Βαλανιδοράχης» προϋπολογισμού 705.000,00€ (με
αναθεώρηση και ΦΠΑ) στον οικονομικό φορέα «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», ο οποίος είναι
προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τον Πίνακα 3, με προσφορά 466.448,98€ (με αναθεώρηση προ
Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση δέκα επτά και ενενήντα έξι τοις εκατό (17,96%).
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.
Ιωάννινα, 9 Μαρτίου 2022
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η πρόεδρος
Ελένη Δημουλά

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/404/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2ο
Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 13,00%) του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Ανέγερση σχολικών μονάδων στον χώρο του παλαιού
Νοσοκομείου Ιωαννίνων ΄Γ. Χατζηκώστα΄ για την μετεγκατάσταση και λειτουργία 2
σχολικών μονάδων (1ο νηπιαγωγείο Ιωαννίνων και ΣΑΠ) στο Ο.Τ.222γ στα Γιάννενα»,
αναδόχου «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΝΤΟΥΛΙΑΣ Ε.Δ.Ε.».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
-83-

ΑΔΑ: 6ΘΕΘ7Λ9-Λ0Η

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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 Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3071/08-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
570/09-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει
συνημμένα προς έγκριση, τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανέγερση
σχολικών μονάδων στον χώρο του παλαιού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ΄Γ. Χατζηκώστα΄ για
την μετεγκατάσταση και λειτουργία 2 σχολικών μονάδων (1ο νηπιαγωγείο Ιωαννίνων και
ΣΑΠ) στο Ο.Τ.222γ στα Γιάννενα», αναδόχου «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΝΤΟΥΛΙΑΣ Ε.Δ.Ε.», με
επισυναπτόμενη εισηγητική έκθεση και την αριθμ. 1/36/17-02-2022 (Θέμα 36ο)
γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
Στη συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:
«…. Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι εργασίες για την ανέγερση σχολικών
μονάδων στον χώρο του παλαιού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ΄Γ. Χατζηκώστα΄ για την μετεγκατάσταση και
λειτουργία 2 σχολικών μονάδων (1ο νηπιαγωγείο Ιωαννίνων και ΣΑΠ) στο Ο.Τ.222γ στα Γιάννενα.
Συγκεκριμένα θα γίνουν εργασίες για την κατασκευή δύο ισογείων προκατασκευασμένων νηπιαγωγείων τύπου
Τ5, εμβαδού Ε = 210,00 τ.μ. το καθένα. Το κάθε κτίριο αποτελείται από οχτώ (8) προκατασκευασμένες
κυψέλες διαστάσεων 7,20 Χ 3,60 οι οποίες συνεννοούμενες μεταξύ τους και εδραζόμενες κατάλληλα επί της
θεμελίωσης δημιουργούν τους χώρους του νηπιαγωγείου.
Αναλυτικά οι χώροι αυτοί για κάθε κτίριο είναι :
α) Δύο (2) μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας διαστάσεων 7,20 Χ 7,20. Κάθε μία από τις αίθουσες προκύπτει από
την συνένωση δύο κυψελών και ως εκ τούτου απαιτούνται συνολικά για τις δύο αίθουσες τέσσερις (4) κυψέλες.
β) Ένα (1) γραφείο νηπιαγωγών – μία (1) κυψέλη
γ) Ένας (1) χώρος υγιεινής – μία (1) κυψέλη
δ) Μία (1) κουζίνα και το λεβητοστάσιο / αποθήκη – μία (1) κυψέλη
στ) Ένας (1) διαμπερής χώρος εισόδου – μία (1) κυψέλη
2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με
Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας
Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο : «Ανέγερση σχολικών μονάδων στο χώρο του παλαιού Νοσοκομείου
Ιωαννίνων ‘’Γ. Χατζηκώστα’’ για την μετεγκατάσταση και λειτουργία 2 σχολικών μονάδων (1ο νηπιαγωγείο
Ιωαννίνων και ΣΑΠ) στο Ο.Τ. 222γ στα Γιάννενα», σύμφωνα µε την υπ’ αριθ. 102543/3320 από 03-08-2020
(Ο.Ε. στις 12-10-2020) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης διάθεση πίστωσης, ποσού
339.100,00€ (με το ΦΠΑ).
3. H ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 339.100,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α,
συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.
144796/13495/14-10-2020 απόφαση της ΔΤΕΠΗ (ΤΔΠ).
4. Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ : Η δημοπρασία έγινε με βάση την πιο πάνω μελέτη στις 22-01-2021 και με την υπ’
αριθ. 3/137/28-1-2021 της Οικονομικής Επιτροπής η οποία α) Εγκρίνει το από 22-01-2021 Πρακτικό της
Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 22-01-2021 χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανέγερση σχολικών μονάδων στον χώρο του παλαιού Νοσοκομείου
Ιωαννίνων ΄Γ. Χατζηκώστα΄ για την μετεγκατάσταση και λειτουργία 2 σχολικών μονάδων (1ο νηπιαγωγείο
Ιωαννίνων και ΣΑΠ) στο Ο.Τ.222γ στα Γιάννενα», προϋπολογισμού 339.100,00€ με ΦΠΑ, β) Κατακυρώνει
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τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Ανέγερση σχολικών μονάδων στον χώρο του παλαιού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ΄Γ. Χατζηκώστα΄
για την μετεγκατάσταση και λειτουργία 2 σχολικών μονάδων (1ο νηπιαγωγείο Ιωαννίνων και ΣΑΠ) στο
Ο.Τ.222γ στα Γιάννενα», προϋπολογισμού 339.100,00€ με ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα: «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ. ΝΤΟΥΛΙΑΣ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 13,00% και συνολικό ποσό 237.916,94 € χωρίς Φ.Π.Α. και γ)
Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα : «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΥΛΙΑΣ
ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ» την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό
των 237.916,94 € χωρίς Φ.Π.Α.
5. ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ : Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε την 03-03-2021 μεταξύ του
Περιφερειάρχη και του αναδόχου για συμβατικό ποσό 237.916,94€ χωρίς το ΦΠΑ.
6. Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε σε εννιά (09) μήνες των εργασιών και λήγει
στις 03-12-2021. Με την υπ αρίθμ. 33/1948/26-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΔΜΝ7Λ9-Γ84) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών του έργου μέχρι 02/06/2022.
Β. ΕΙΔΙΚΑ
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ : Μέχρι στιγμής έχει εκτελεστεί το 95,00% των εργασιών.
2. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ:
Οι δεκαέξι (16) προκατασκευασμένες κυψέλες φορτώθηκαν με χρήση γερανού από τον χώρο αποθήκευσής
τους, μεταφέρθηκαν στο χώρο κατασκευής του έργου με νταλίκες και τοποθετήθηκαν επίσης με γερανό όπως
προβλέπεται τεχνικά επί της θεμελίωσης.
Κατά την τοποθέτηση και την σύνδεσή μεταξύ τους διαπιστώθηκαν σημαντικά κενά και αποκλίσεις των
κατακόρυφων στοιχειών τους (κολώνες, περιμετρικά τοιχία κτλ) όπως επίσης και απουσία των οριζοντίων
στοιχείων (πρόπλακες) που είναι απαραίτητες για την σύνδεση και κατασκευή της περιμετρικής μαρκίζας.
Αποτέλεσμα των παραπάνω ελλείψεων ήταν να παρατηρούνται ασυνέχειες περιμετρικά στις κατακόρυφες και
οριζόντιες επιφάνειες μεταξύ των κυψελών. Οι παραπάνω ελλείψεις δεν μπορούσαν αντικειμενικά να
προβλεφτούν, σύμφωνα με τους κανόνες της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, από την αρχική μελέτη και
να ενταχθούν στο αρχικό έργο και τη συναφθείσα σύμβαση.
Συνεπώς, είναι απαραίτητες οι κάτωθι εργασίες:
Α) Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης κελύφους των κτιρίων με θερμομονωτικές πλάκες τύπου
εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 70mm και συντελεστή λ = 0.035 W/(Mk) με όλα τα παρελκόμενα, όπως
οδηγούς στήριξης θερμομονωτικών πλακών, βάσεις οδηγών στήριξης, ειδικά τεμάχια εξηλασμένης
πολυστερίνης, γωνιόκρανα, ειδικά υαλοπλέγματα, κόλλες και ακρυλικούς σοβάδες.
Β) Κατασκευή περιμετρικής μαρκίζας της στέγης με :
α) την τοποθέτηση ξύλινου σκελετού με την επιστέγαση με γαλλικά κεραμίδια και την αντίστοιχη υγρομόνωσή
του με μεμβράνη.
β) την επικάλυψη της ανωτέρω μαρκίζας οριζόντια με κατάλληλη ανθυγρή γυψοσανίδα πάχους 12,5 mm. και
κατακόρυφα με ειδικά τεμάχια από γαλβανισμένη λαμαρίνα.
γ) την τοποθέτηση οριζοντίων ανοικτών ορθογωνικών υδρορροών από γαλβανισμένη λαμαρίνα.
δ) τη τοποθέτηση κατακόρυφων υδρορροών από PVC Φ75 έως το δάπεδο της αυλής.
Όπως φαίνεται από τον επισυναπτόμενο έλεγχο τα παραπάνω δεν αλλοιώνουν και δεν τροποποιούν τα
χαρακτηριστικά της μελέτης και δεν υπερβαίνουν τα όρια των 20% ανά ομάδα εργασιών και το 10% του
συνόλου αυτών. Για όλα τα παραπάνω κρίθηκε αναγκαία η σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών που συντάχθηκαν
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Στον 2ο ΑΠΕ περιλαμβάνονται και οι εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης ήσσονος σημασίας.
3. Οικονομικά στοιχεία του παρόντος 2ου Α.Π.Ε.
Δαπάνες
Αρχικής
Σύμβασης
Α. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16.949,15
Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
164.526,00
Γ. Η/Μ
20.000,00
Άθροισμα
201.475,15
Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
36.265,53
Άθροισμα (Σ1)
237.740,68
Αφαιρείται έκπτωση 13%
30.906,29
Άθροισμα (Σ2)
206.834,39
Απρόβλεπτα
31.025,16
Άθροισμα
237.859,55
Δαπάνη Αναθεώρησης
57,39
Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ (Σ2)
237.916,94
Συμπληρωματική σύμβαση ήσσονος σημασίας <15%
Ομάδα Εργασιών

Προτεινόμενες
Δαπάνες 2ου Α.Π.Ε.

Διαφορές Δαπανών

16.949,15
194.708,35
20.000,00
231.657,50
41.698,35
273.355,85
35.536,26
237.819,59
39,96
237.859,55
57,39
237.916,94

0,00
30.182,35
0,00
30.182,35
5.432,82
35.615,17
4.629,97
30.985,20
-30.985,20
0,00
0,00
0,00
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Δαπάνες
Αρχικής
Σύμβασης

Ομάδα Εργασιών
Α.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Άθροισμα
Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
Άθροισμα (Σ1)
Αφαιρείται έκπτωση 13%
Άθροισμα (Σ2)
Απρόβλεπτα
Άθροισμα
Δαπάνη Αναθεώρησης
Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ (Σ2)
Ποσοστό υπέρβασης
Σύνολο 2ου ΑΠΕ χωρίς ΦΠΑ

Προτεινόμενες
Δαπάνες 2ου
Α.Π.Ε.

237.916,94

237.916,94

Συμπληρωματική
σύμβαση ήσσονος
σημασίας <15%
30.109,70
30.109,70
5.419,75
35.529,45
4.618,83
30.910,62
4.635,59
35.547,21
2,79
35.550,00
14,94%
273.466,94

Το ύψος της δαπάνης σύμφωνα με τον 2ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 339.099,00€ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. (273.466,94€ για εργασίες και 65.632,06€ για το Φ.Π.Α.), ήτοι με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης
κατά ποσοστό 14,94% . …».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανέγερση σχολικών μονάδων
στον χώρο του παλαιού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ΄Γ. Χατζηκώστα΄ για την μετεγκατάσταση και
λειτουργία 2 σχολικών μονάδων (1ο νηπιαγωγείο Ιωαννίνων και ΣΑΠ) στο Ο.Τ.222γ στα
Γιάννενα», αναδόχου «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΝΤΟΥΛΙΑΣ Ε.Δ.Ε.», με υπέρβαση του εγκεκριμένου
συμβατικού αντικειμένου κατά € 44.082,00 με Φ.Π.Α. και με τροποποίηση της σύμβασης κατά
14,94% ήτοι συνολικής δαπάνης € 339.099,00 με Φ.Π.Α. (273.466,94 € για εργασίες και
65.632,06 € για Φ.Π.Α.), υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό
Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθ. 1/36/17-02-2022 (Θέμα 36ο)
Πράξη του και
Β. Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού 44.082,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την κάλυψη της δαπάνης του ως άνω 2ου Α.Π.Ε.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/405/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου, και της Ιεράς
Μητροπόλεως Ιωαννίνων για την υλοποίηση των έργων «Επείγουσες στερεωτικές
εργασίες στο καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγιάς Στούπαινας Ιωαννίνων»
προϋπολογισμού € 69.500,00 με ΦΠΑ και «Άμεσες σωστικές και στερεωτικές εργασίες
συντήρησης των τοιχογραφιών στην ΙΜ Παναγιάς της Στούπαινας Περιβλέπτου
Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 37.200,00 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
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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. 3379/09-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 569/09-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Με την αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 38253/03-02-2022 απόφαση της ΕΦΑ Ιωαννίνων σχετικά με την έγκριση της
μελέτης του έργου «Επείγουσες στερεωτικές εργασίες στο καθολικό της Ιεράς Μονής Στούπαινας Ιωαννίνων»
και με την αριθ. πρωτ. 30517/2088/01-03-2022απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε πίστωση 69.500,00
ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α2020ΕΠ53000002 «Συντήρηση-αποκατάσταση πολιτιστικών
μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, και την με αρ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/81907/48816/1092/16-03-2017 ΥΑ σχετικά με την έγκριση της τεχνικής έκθεσης
επειγουσών σωστικών εργασιών και στερεωτικών επεμβάσεων στις τοιχογραφίες του Ιερού Ναού Κοίμησης
Θεοτόκου (Στούπαινα) Δ.Δ. Περιβλέπτου, Δήμου Ιωαννιτών, Νομού Ιωαννίνων και με την αριθ. πρωτ.
30523/2089/01-03-2022 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε πίστωση 37.200,00 ευρώ σε βάρος της
ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α2020ΕΠ53000002 «Συντήρηση-αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του εν λόγω έργου
Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων εργασιών
που θα συμβάλουν αφενός στην αποκατάσταση της δομικής κατάστασης του ναού μέσω της εκτέλεσης
επειγουσών στερεωτικών εργασιών και αφετέρου στην διάσωση των τοιχογραφιών του καθολικού, μέσω των
άμεσων σωστικών και στερεωτικών εργασιών σε αυτές.
Προκειμένου να γίνει η εκτέλεση των εργασιών απαιτείται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και με την
παρούσα εισήγηση σας υποβάλλουμε, για έγκριση, σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, στο οποίο περιγράφεται
το αντικείμενο της σύμβασης, η διάρκεια ισχύος της, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
και οι λοιποί όροι.
Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για :
✓ Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Περιφέρειας Ηπείρου και Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου «Επείγουσες
στερεωτικές εργασίες στο καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγιάς Στούπαινας Ιωαννίνων» προϋπολογισμού
69.500,00 ευρώ και «Άμεσες σωστικές και στερεωτικές εργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών στην ΙΜ
Παναγιάς της Στούπαινας Περιβλέπτου Ιωαννίνων (παροχή Υπηρεσιών», προϋπολογισμού 37.200,00
ευρώ
✓ Την έγκριση των όρων της λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό
επισυναπτόμενο κείμενο και
✓ Τον ορισμό της κ. Μαρία Τσέτσου, ΠΕ Μηχανικών ( Πολιτικών 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. Βάββα Λαμπρινή, ΠΕ Μηχανικών
(Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ) , υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
✓ Την έγκριση δαπάνης ποσού 67.500,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α2020ΕΠ53000002
«Συντήρηση-αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» .
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✓ Την έγκριση δαπάνης ποσού πίστωση 37.200,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με
Κ.Α2020ΕΠ53000002 «Συντήρηση-αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 20202022» …».

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 Ιωαννίνων για την
υλοποίηση των υποέργων «Επείγουσες στερεωτικές εργασίες στο καθολικό της Ιεράς
Μονής Παναγιάς Στούπαινας Ιωαννίνων» προϋπολογισμού € 69.500,00 με ΦΠΑ και
«Άμεσες σωστικές και στερεωτικές εργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών στην ΙΜ
Παναγιάς της Στούπαινας Περιβλέπτου Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)»,
προϋπολογισμού € 37.200,00 με ΦΠΑ,
και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ.
πρωτ. 3379/09-03-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου,
Σχέδιο.
Σκοπός της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης είναι η πραγματοποίηση όλων των
απαραίτητων εργασιών που θα συμβάλουν αφενός στην αποκατάσταση της δομικής
κατάστασης του ναού μέσω της εκτέλεσης επειγουσών στερεωτικών εργασιών και
αφετέρου στην διάσωση των τοιχογραφιών του καθολικού, μέσω των άμεσων σωστικών
και στερεωτικών εργασιών σε αυτές.
Β. Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης,
ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, την κα Μαρία Τσέτσου, ΠΕ Μηχανικών
(Πολιτικών Μηχανικών), με αναπληρώτριά της, την κα Βάββα Λαμπρινή, ΠΕ Μηχανικών
(Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Ηπείρου.
Γ.

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο
«Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για
την υλοποίηση των ανωτέρω υποέργων, ως εξής:
1. Δαπάνη ποσού € 69.500,00 με ΦΠΑ, για την υλοποίηση του υποέργου «Επείγουσες
στερεωτικές εργασίες στο καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγιάς Στούπαινας Ιωαννίνων»
και

2. Δαπάνη ποσού € 37.200,00 με ΦΠΑ, για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεσες
σωστικές και στερεωτικές εργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών στην ΙΜ Παναγιάς της
Στούπαινας Περιβλέπτου Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/406/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Καθαρισμός ποταμού Αχέροντα και ρεμάτων περιοχής Καστριού προς αποφυγή
πλημμυρών (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (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.
-90-

ΑΔΑ: 6ΘΕΘ7Λ9-Λ0Η

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (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. 17168/09-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 552/09-03-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη…..
1. Ότι, οι τελευταίες έντονες καταιγίδες που σημειώθηκαν και στην περιοχή του Καστρίου Πρεβέζης είχαν
σαν αποτέλεσμα την συγκέντρωση φερτών υλικών (βράχια, ξύλα, κορμοί δένδρων) τόσο στον ποταμό
Αχέροντα, αλλά κυρίως σε ρέματα της περιοχής. Απαιτείται άμεσα ο καθαρισμός αυτών με την
απομάκρυνση των φερτών υλικών και την εκβάθυνση της κοίτης τους, ώστε να αποφευχθούν πλημμυρικά
φαινόμενα.
2. Την με αριθμ. : 186696/14647/23-11-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης
πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Αποκατάσταση –
καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020 » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 με υποέργο : «Καθαρισμός ποταμού Αχέροντα και ρεμάτων περιοχής Καστριού
προς αποφυγή πλημμυρών (παροχή υπηρεσιών)»
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Καθαρισμός ποταμού Αχέροντα και ρεμάτων
περιοχής Καστριού προς αποφυγή πλημμυρών (παροχή υπηρεσιών)» του έργου : «Αποκατάσταση –
καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018 - 2020 » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ53000002, 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. 2018ΕΠ53000002 και τίτλο
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018 - 2020» για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ποταμού Αχέροντα και ρεμάτων
περιοχής Καστριού προς αποφυγή πλημμυρών (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης
(τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας
υπόψη το γεγονός ότι οι τελευταίες έντονες καταιγίδες που σημειώθηκαν στην περιοχή του Καστριού
Πρέβεζας είχαν ως αποτέλεσμα την συγκέντρωση φερτών υλικών (βράχια, ξύλα, κορμοί δένδρων) τόσο
στον ποταμό Αχέροντα όσο και σε ρέματα της περιοχής και ως εκ τούτου απαιτείται άμεσα ο καθαρισμός
αυτών με την απομάκρυνση των φερτών υλικών και την εκβάθυνση της κοίτης τους προκειμένου να
αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/407/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 5ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας σε παραγωγικές μονάδες 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. 2575/09-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 553/09-03-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη…..
1. Σαν συνέπεια των ακραίων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν και στο Νομό Άρτας με τις έντονες
βροχοπτώσεις ήταν σε πολλές οδούς που οδηγούν σε παραγωγικές μονάδες να σημειωθούν φθορές ( έντονες
καθιζήσεις, ρηγματώσεις) που καθιστούν δυσχερή και επικίνδυνη την καθημερινή διέλευση βαρέων οχημάτων
(μεταφορά ζωικού βασιλείου, ζωοτροφών, γάλακτος, μελιού) προς αυτές ( περιοχή Παλαιοκάτουνου,
Κορφοβουνίου). Απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση της βατότητας, ώστε η διέλευση σε αυτές να είναι
ασφαλής.
2. Την με αριθμ. : 26461/1790/23-02-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001 με υποέργο : «Άμεση αποκατάσταση βατότητας σε παραγωγικές μονάδες Άρτας (παροχή
υπηρεσιών) »
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Άμεση αποκατάσταση βατότητας σε παραγωγικές
μονάδες Άρτας (παροχή υπηρεσιών)» του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001,
προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) …».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας σε
παραγωγικές μονάδες Άρτας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή,
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός
ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν στο Νομό Άρτας είχαν ως αποτέλεσμα την δημιουργία
φθορών (έντονες καθιζήσεις - ρηγματώσεις) σε οδούς που οδηγούν σε παραγωγικές μονάδες,
καθιστώντας παράλληλα δυσχερή και επικίνδυνη την καθημερινή διέλευση βαρέων οχημάτων (μεταφορά
ζωικού βασιλείου, ζωοτροφών, γάλακτος, μελιού) προς αυτές (περιοχές Παλαιοκάτουνου, Κορφοβουνίου)
και ως εκ τούτου απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση της βατότητας για την ασφαλή, σε αυτές, διέλευση.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/408/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 6ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση
φακέλου του έργου “Μικρό αρδευτικό έργο Τ.Κ. Βρυσούλας Π.Ε. Πρέβεζας”».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
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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. 2022/09-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
557/09-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη:….
7. Την υπ’ αριθ. 33193/2231/04-03-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 37.200,00€ με το ΦΠΑ του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000001 και
τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», Υποέργο: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την
ωρίμανση φακέλου του έργου «Μικρό αρδευτικό έργο Τ.Κ. Βρυσούλας Π.Ε. Πρέβεζας»».
8. Την από 03-03-2022 τεχνική έκθεση της υπηρεσίας όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού
συμβούλου για την ωρίμανση φακέλου του έργου «Μικρό αρδευτικό έργο Τ.Κ. Βρυσούλας Π.Ε. Πρέβεζας»,
σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 37.200,00€
(με Φ.Π.Α.) …».

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος,
επεσήμανε ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του
υποέργου, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να
μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 37.200,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2019ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών
αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου
για την ωρίμανση φακέλου του έργου “Μικρό αρδευτικό έργο Τ.Κ. Βρυσούλας Π.Ε. Πρέβεζας”»,
βάσει της από 03-03-2022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από
την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Η.:
«… 2. Συνοπτική Περιγραφή: Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών είναι η συλλογή στοιχείων και η παροχή
τεχνικής υποστήριξης – συμβουλών σχετικά με την ωρίμανση έργου μικρού αρδευτικού στην περιοχή της
κτηματικής περιφέρειας του οικισμού Βρυσούλας στην Π.Ε. Πρέβεζας, το οποίο πρόκειται να συγχρηματοδοτηθεί
από το ΕΣΠΑ ή από άλλο Ενωσιακό - Διεθνές Πρόγραμμα. Στοιχεία που θα αφορούν στον προσδιορισμό της
περιμέτρου του αρδευτικού έργου, των προς άρδευση εκτάσεων, τη θέση των υδροληψιών, των αντλιοστασιών που
πιθανά θα χρειαστούν. Επίσης, θα συλλεχθούν τα απαιτούμενα στοιχεία που θα εισαχθούν ως δεδομένα στη
γεωργοοικονομική μελέτη που θα συντάξει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ώστε να προσδιοριστούν οι ανάγκες σε
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αρδευτικό νερό, το πρόγραμμα άρδευσης, οπότε στη συνέχεια θα προκύψει και η διαστασιολόγηση των αγωγών
παροχής. Στη συνέχεια είναι απαραίτητη η παροχή συμβουλών και κατευθυντήριων οδηγιών σε ότι αφορά τη
σύνταξη του φακέλου για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου.
3. Σκοπός: O σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου,
προκειμένου να προχωρήσει στην ωρίμανση κατασκευής μικρού αρδευτικού έργου, σε μια περιοχή 50 στρεμμάτων
περίπου με τριφύλλι, βρόμη και κηπευτικά (καρπούζια, πεπόνια) και πάνω από 100 στρέμματα ελιές. Οι συνθήκες
άρδευσης σήμερα είναι πολύ δύσκολες, καθώς αρδεύονται τα κτήματα κατά κανόνα με βυτία και τρακτέρ, με
μέριμνα των καλλιεργητών. Η συνολική έκταση στην περιοχή που μπορεί να αποτελέσει προσοδοφόρα αγροτική
γη, υπό την προϋπόθεση ότι θα αρδεύεται με κατάλληλο τρόπο (π.χ. υδροληψίες υπό πίεση κλπ) υπολογίζεται άνω
των 500 στρεμμάτων …».

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/409/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 7ο
Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση πρόσβασης οδικού δικτύου από Ε.Ο. προς περιοχή
Αράχθου», προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής
Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το

-97-

ΑΔΑ: 6ΘΕΘ7Λ9-Λ0Η

Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 2795/09-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 573/0903-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, αναφέρει και εισηγείται
τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη:
➢ Το Ν. 4412/16 ‘’Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ), άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
➢ Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α’) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
➢ Την υπ’ αριθ. 28778/1980 από 25-02-2022 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης
πίστωσης ποσού 50.000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001 και με τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο : «Αποκατάσταση πρόσβασης οδικού δικτύου από Ε.Ο. προς
περιοχή Αράχθου»).
➢ Τα από 09-03-2022 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από
την Υπηρεσία μας.
Και Επειδή
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με
απρόβλεπτο χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει προσφυγή
στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται για την:
➢ Αποκατάσταση της πρόσβασης του οδικού δικτύου από την Εθνική οδό προς την περιοχή του Αράχθου,
που παρουσιάζει προβλήματα προσπέλασης, με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολη η κοινής τν
οχημάτων απαιτείται να γίνουν εργασίες διαχείρισης των ομβρίων, ανακατασκευή των στρώσεων
οδοστρωσίας και κατασκευής νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας.
➢ Την συγκρότηση επιτροπής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τα παρακάτω
μέλη:
Τακτικά μέλη :
1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
2. Μαρία Τσέτσου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Η.
3. Αργύρης Νάκος, Μηχανικός Δομικών Έργων Τ.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Η.
Αναπληρωματικά μέλη :
1. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
2. Δημήτριος Τσιούμπος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Η.
3. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
Εισηγούμαστε
1. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το
άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το έργο : «Αποκατάσταση πρόσβασης οδικού δικτύου από Ε.Ο. προς
περιοχή Αράχθου».
2.

Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης….».
-98-

ΑΔΑ: 6ΘΕΘ7Λ9-Λ0Η

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Αποκατάσταση
πρόσβασης οδικού δικτύου από Ε.Ο. προς περιοχή Αράχθου», προϋπολογισμού 50.000,00
€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και
εγκρίθηκε με την σχετική απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και
εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση –
αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για
την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής
του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από
ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ.
2795/09-03-2022 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και
Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της
διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Αποκατάσταση πρόσβασης οδικού δικτύου από Ε.Ο. προς περιοχή Αράχθου»,
προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/νσεων
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω
Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α)

Ιωάννης Μάμαλης

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Πρόεδρος

β)

Μαρία Τσέτσου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

γ)

Αργύρης Νάκος

Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α)

Λάμπρος Κιτσαράς

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

β)

Δημήτριος Τσιούμπος

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

γ)

Κωνσταντίνος Γκεσούλης

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/410/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 8ο
Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Κατασκευή ζώνης στράγγισης και ανακούφισης για την αποφυγή
κατολίσθησης επί της 3ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού 186.000,00 € με ΦΠΑ και
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 3295/09-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
574/09-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη:
➢ Το Ν. 4412/16 ‘’Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ), άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
➢ Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α’) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
➢ Την υπ’ αριθ. 33960/2290 από 08-03-2022 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης
πίστωσης ποσού 186.000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.
2020ΕΠ53000001 και με τίτλο: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας
Ηπείρου 2020-2022» (Υποέργο: «Κατασκευή ζώνης στράγγισης και ανακούφισης για την αποφυγή
κατολίσθησης επί της 3ης επαρχιακής οδού»).
➢ Τα από 09-03-2022 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από
την Υπηρεσία μας.
Και Επειδή
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με
απρόβλεπτο χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει προσφυγή
στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται για την :
➢ Άμεση αντιμετώπιση της αιτίας που προκαλούν κατολισθήσεις πριν το Δ.Δ. Παλαιοχωρίου Συρράκου.
Συγκεκριμένα θα πρέπει άμεσα να γίνει διευθέτηση των ομβρίων που εισέρχονται στην κατολίσθηση, με
την κατασκευή χωμάτινων τάφρων που θα οδηγούν τα νερά σε παρακείμενο ρέμα.
➢ Θα γίνει επίσης άρση της κατολίσθησης, δημιουργία παταριών για την συγκράτηση φερτών υλικών,
καθώς και αποκατάσταση των πρανών.
➢ Την συγκρότηση επιτροπής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:
Τακτικά μέλη :
1. Αικατερίνη Καραγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Η.
2. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
Αναπληρωματικά μέλη :
1. Λαμπρινή Βάββα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Η.
2. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Αργύρης Νάκος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στην Δ.Τ.Ε.Π.Η.
Εισηγούμαστε
1. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το
άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το έργο : «Κατασκευή ζώνης στράγγισης και ανακούφισης για την
αποφυγή κατολίσθησης επί της 3ης επαρχιακής οδού».
2. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης. …».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
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Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Κατασκευή ζώνης
στράγγισης και ανακούφισης για την αποφυγή κατολίσθησης επί της 3ης επαρχιακής οδού»,
προϋπολογισμού 186.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την σχετική απόφαση έγκρισης
συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της
κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο
χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 3295/09-03-2022 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της
υπηρεσίας και
Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της
διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Κατασκευή ζώνης στράγγισης και ανακούφισης για την αποφυγή κατολίσθησης επί της 3ης
επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού 186.000,00 € με ΦΠΑ αποτελούμενη από υπαλλήλους
των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη
της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α)

Αικατερίνη Καραγιώτη

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Πρόεδρος

β)

Ιωάννης Μάμαλης

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

γ)

Κωνσταντίνος Γκεσούλης Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) Λαμπρινή Βάββα

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

β) Λάμπρος Κιτσαράς

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

γ)

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Αργύρης Νάκος

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/411/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 9ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Εργασίες αποκατάστασης οδοποιίας πρόσβασης παραγωγών πρωτογενούς τομέα στο Δ.Δ.
Κτιστάδων (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. 3067/09-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 556/09-03-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη:….
7. Την υπ’ αριθ. 32183/2196 από 03-03-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 6.200,00€ 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 οδοποιίας πρόσβασης παραγωγών πρωτογενούς τομέα στο Δ.Δ.
Κτιστάδων (παροχή υπηρεσιών)».
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 χωματουργικές εργασίες
αποκατάστασης της βατότητας προς παραγωγικές μονάδες στην περιοχή του Δ.Δ Κτιστάδων θα γίνει άρση
καταπτώσεων και βελτίωση των πρανών και αποκατάσταση του καταστρώματος χωμάτινης οδοποιίας,
προκειμένου να χρησιμοποιείται με ασφάλεια το οδικό δίκτυο.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης
οδοποιίας πρόσβασης παραγωγών πρωτογενούς τομέα στο Δ.Δ. Κτιστάδων (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος
των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 6.200,00€ (με
Φ.Π.Α.)…».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 6.200,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης οδοποιίας πρόσβασης
παραγωγών πρωτογενούς τομέα στο Δ.Δ. Κτιστάδων (παροχή υπηρεσιών)», 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 σε χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης της
βατότητας προς παραγωγικές μονάδες στην περιοχή του Δ.Δ Κτιστάδων, ήτοι άρση καταπτώσεων,
βελτίωση των πρανών και αποκατάσταση του καταστρώματος χωμάτινης οδοποιίας, προκειμένου να
χρησιμοποιείται με ασφάλεια 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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/412/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 10ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Προμήθεια υλικών για την κατασκευή και επισκευή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην
ευρύτερη περιοχή των Πραμάντων».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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.
-105-

ΑΔΑ: 6ΘΕΘ7Λ9-Λ0Η

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (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. 3068/09-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 563/09-03-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη:….
7. Την υπ’ αριθ. 32182/2195 από 03-03-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 21.080,00€ με το ΦΠΑ
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001
και τίτλο : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ιδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»,
Υποέργο: «Προμήθεια υλικών για την κατασκευή και επισκευή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην
ευρύτερη περιοχή των Πραμάντων».
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 επισκευή
και κατασκευή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή των Πραμάντων, προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν από τους κτηνοτρόφους. Θα γίνει προμήθεια προϊόντων ξυλείας και λαμαρίνες για την
επιστέγαση.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Προμήθεια υλικών για την
κατασκευή και επισκευή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή των Πραμάντων», σε βάρος
των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 21.080,00€ (με
Φ.Π.Α.) …».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 21.080,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ιδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την κατασκευή και επισκευή
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή των Πραμάντων», 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 υλικών για την επισκευή και
κατασκευή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή των Πραμάντων, προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν από τους κτηνοτρόφους και συγκεκριμένα προμήθεια προϊόντων ξυλείας και λαμαρίνες
για την επιστέγαση.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/413/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 11ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Αποκατάσταση βατότητας και διαχείρισης όμβριων κατά μήκος του οδικού δικτύου στα όρια του
Δ.Δ. Κουτσελιού και Δ.Δ. Πλατανιάς (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. 2911/09-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 566/09-03-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη:….
7. Την υπ’ αριθ. 30180/2081 από 01-03-2022 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 και διαχείρισης όμβριων κατά μήκος του οδικού δικτύου στα όρια του
Δ.Δ. Κουτσελιού και Δ.Δ. Πλατανιάς (παροχή υπηρεσιών)».
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 τις εργασίες με χωματουργικά
μηχανήματα που σκοπό έχουν την αποκατάσταση βατότητας σε προβληματικά σημεία της ευρύτερης περιοχής
του Δ..Δ. Κουτσελιού και Δ.Δ. Πλατανιάς, καθώς επίσης και την διαχείριση των ομβρίων με τον καθαρισμό
τάφρων και ρεμάτων, με παράλληλη απομάκρυνση των φερτών υλικών. Θα γίνει επίσης κατασκευή και
επισκευή αναχωμάτων και ρεμάτων.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση βατότητας και
διαχείρισης όμβριων κατά μήκος του οδικού δικτύου στα όρια του Δ.Δ. Κουτσελιού και Δ.Δ. Πλατανιάς
(παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001,
προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας και διαχείρισης όμβριων
κατά μήκος του οδικού δικτύου στα όρια του Δ.Δ. Κουτσελιού και Δ.Δ. Πλατανιάς (παροχή υπηρεσιών)»,
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 σε εργασίες, με
χωματουργικά μηχανήματα, για την αποκατάσταση της βατότητας σε προβληματικά σημεία της ευρύτερης
περιοχής των Δ.Δ. Κουτσελιού και Πλατανιάς, καθώς επίσης και για την διαχείριση των ομβρίων με
καθαρισμό τάφρων και ρεμάτων και παράλληλη απομάκρυνση των φερτών υλικών, ενώ επιπλέον, θα
γίνει κατασκευή και επισκευή αναχωμάτων και ρεμάτων.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/414/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 12ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Προμήθεια υλικών αποκατάστασης βατότητας χωμάτινης οδοποιίας στην παραλίμνια περιοχή».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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. 3065/09-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 564/09-03-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη:….
7. Την υπ’ αριθ. 32185/2197 από 03-03-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001
και τίτλο : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ιδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»,
Υποέργο: «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης βατότητας χωμάτινης οδοποιίας στην παραλίμνια περιοχή».
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 της βατότητας του χωμάτινου οδικού δικτύου στην παραλίμνια περιοχή, προκειμένου να
αποκατασταθούν οι φθορές και να επανέλθει η ασφάλεια στην κίνηση των οδηγών και των παραγωγών. Θα
γίνει προμήθεια αδρανών υλικών και σωλήνων για την κατασκευή οχετών απορροής των ομβρίων.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης
βατότητας χωμάτινης οδοποιίας στην παραλίμνια περιοχή», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530
ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.)…».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ιδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης βατότητας χωμάτινης
οδοποιίας στην παραλίμνια περιοχή», 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 υλικών για την αποκατάσταση της βατότητας του χωμάτινου οδικού
δικτύου στην παραλίμνια περιοχή, προκειμένου να αποκατασταθούν οι φθορές και να επανέλθει η
ασφάλεια στην κίνηση των οδηγών και των παραγωγών και συγκεκριμένα προμήθεια αδρανών υλικών
και σωλήνων για την κατασκευή οχετών απορροής των ομβρίων.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.………………………………………………………………………………………………………………..……
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/415/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 13ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη της μελέτης ‘’Βελτίωση –
ασφαλτόστρωση του οδικού τμήματος από Χ.Θ. 7+700 της 32ης επαρχιακής οδού ‘’Μπουραζάνι
– Μολυβδοσκέπαστο’’ Δήμου Κόνιτσας έως την Χ.Θ. 8+710 της 34ης επαρχιακής οδού
διερχόμενης του οικισμού Κεφαλόβρυσο Δήμου Πωγωνίου Ν. Ιωαννίνων».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3294/09-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 571/09-03-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη:….
7. Την υπ’ αριθ. 33962/2291 από 08-03-2022 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:
«Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη της μελέτης ‘’Βελτίωση – ασφαλτόστρωση του οδικού
τμήματος από Χ.Θ. 7+700 της 32ης επαρχιακής οδού ‘’Μπουραζάνι –Μολυβδοσκέπαστο’’ δήμου Κόνιτσας έως την
Χ.Θ. 8+710 της 34ης επαρχιακής οδού διερχόμενης του οικισμού Κεφαλόβρυσο δήμου Πωγωνίου Ν. Ιωαννίνων».
Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι πρόκειται για την παροχή τεχνικής βοήθειας
προκειμένου να συνταχθεί πλήρη μελέτη βελτίωσης τμήματος της 32ης επαρχιακής οδού που διέρχεται από το Δ.Δ.
Κεφαλόβρυσου προς το Δ.Δ. Μπουραζανίου. Θα γίνει πλήρη τοπογραφική αποτύπωση και θα συνταχθούν όλα τα
απαραίτητα σχεδία για τις απαιτούμενες εγκρίσεις αλλά και την πλήρη κατασκευή του έργου.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου
για την σύνταξη της μελέτης ‘’Βελτίωση – ασφαλτόστρωση του οδικού τμήματος από Χ.Θ. 7+700 της 32ης
επαρχιακής οδού ‘’Μπουραζάνι –Μολυβδοσκέπαστο’’ δήμου Κόνιτσας έως την Χ.Θ. 8+710 της 34ης επαρχιακής
οδού διερχόμενης του οικισμού Κεφαλόβρυσο δήμου Πωγωνίου Ν. Ιωαννίνων», 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 «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την
σύνταξη της μελέτης ‘’Βελτίωση – ασφαλτόστρωση του οδικού τμήματος από Χ.Θ. 7+700 της 32ης
επαρχιακής οδού ‘’Μπουραζάνι – Μολυβδοσκέπαστο’’ Δήμου Κόνιτσας έως την Χ.Θ. 8+710 της 34ης
επαρχιακής οδού διερχόμενης του οικισμού Κεφαλόβρυσο Δήμου Πωγωνίου Ν. Ιωαννίνων», βάσει της
τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην παροχή τεχνικής βοήθειας προκειμένου να
συνταχθεί πλήρη μελέτη βελτίωσης τμήματος της 32ης επαρχιακής οδού που διέρχεται από το Δ.Δ.
Κεφαλόβρυσου προς το Δ.Δ. Μπουραζανίου, με πλήρη τοπογραφική αποτύπωση, ενώ θα συνταχθούν
όλα τα απαραίτητα σχέδια για τις απαιτούμενες εγκρίσεις και την πλήρη κατασκευή του έργου.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/417/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020)
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της
αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε
για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 15ο
Έγκριση του Πρακτικού 01/04-03-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση εγγυητικών επιστολών
συμμετοχής) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για τη
σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών κάτω των ορίων του Ν.
4412/2016 για την «Δικτύωση και προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα
της Ηπείρου», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν.
4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 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. 36/2122/29-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε
η διενέργεια, με μέριμνα της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου &
Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, η συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και η κατάρτιση
των όρων της διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού,
κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης με αντικείμενο την «Δικτύωση
και προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», προϋπολογισμού €
150.000,00 με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης η οποία εντάχθηκε με κωδικό ΟΠΣ 5070532 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» και στη ΣΑΕΠ 0181 της Περιφέρειας Ηπείρου
με ΚΑ 2021ΕΠ01810008. Επίσης εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού € 150.000,00 με Φ.Π.Α.
και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 0181
της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2021ΕΠ01810008 και τίτλο «Δικτύωση και προβολή της
Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», για την υλοποίηση του ανωτέρω
ομώνυμου έργου.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 286/0903-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 562/09-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022
Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει προς έγκριση, το Πρακτικό 01/04-03-2022
(αποσφράγιση και αξιολόγηση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής) της Επιτροπής Διενέργειας
του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων
γενικών υπηρεσιών κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 για την «Δικτύωση και προβολή της
Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα

−

Εγκρίνει το Πρακτικό 01/04-03-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση εγγυητικών επιστολών
συμμετοχής) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, βάσει της αριθμ.
πρωτ. 9597/79/25-01-2022 και με Α/Α Συστήματος: 154433/2022 διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για τη
σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016
για την «Δικτύωση και προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου»,
προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης η οποία εντάχθηκε με κωδικό ΟΠΣ
5070532 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» και στη ΣΑΕΠ 0181 της Περιφέρειας
Ηπείρου με ΚΑ 2021ΕΠ01810008
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής
και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην αποσφράγιση και
έλεγχο των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», των προσφορών που
υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, ήτοι των οικονομικών φορέων: 1) «COMITECH AE», 2) «NEXTCOM
AE», 3) «WIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», 4) «AΦΟΙ ΤΖΕΝΑΛΗ ΟΕ ΛΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ», 5) «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», 6) «ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», 7) «ΜΑTRIX DESIGN, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» 8)
«ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ STRATIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ/PLUS EUROPE M.IKE» και 9) «ENCORE
AE».
-114-

ΑΔΑ: 6ΘΕΘ7Λ9-Λ0Η

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αφού διαπίστωσε ότι ο οικονομικός φορέας «ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», δεν προσκόμισε φυσικό φάκελο, προέβη στον έλεγχο της
γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής που υπέβαλαν οι υπόλοιποι οχτώ
προσφέροντες και αφού βεβαιώθηκε η εγκυρότητα της έκδοσης τους, ομόφωνα εισηγείται:
Α. να γίνουν αποδεκτές και να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο οι κάτωθι προσφορές: ΜΑTRIX
DESIGN, ENCORE AE, COMITECH AE, STRATIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ/PLUS EUROPE M.IKE,
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, WIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, NEXTCOM AE και AΦΟΙ
ΤΖΕΝΑΛΗ ΟΕ ΛΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ και
Β. να απορριφθεί ως απαράδεκτη η προσφορά του οικονομικού φορέα ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

−

Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση, Πρακτικό 01/04-03-2022 (αποσφράγιση
και αξιολόγηση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, βάσει της αριθμ. πρωτ. 9597/79/25-01-2022 και με Α/Α Συστήματος:
154433/2022 διακήρυξης, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών
κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 για την «Δικτύωση και προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής στα
Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης η
οποία εντάχθηκε με κωδικό ΟΠΣ 5070532 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»
και στη ΣΑΕΠ 0181 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2021ΕΠ01810008:
Α.

Απορρίπτεται η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», επειδή δεν προσκόμισε φυσικό φάκελο προσφοράς.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

Β.

Στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής και στην αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών γίνονται αποδεκτές
οι εμπροθέσμως υποβληθείσες προσφορές των κάτωθι οικονομικών φορέων, των οποίων
βεβαιώθηκε η εγκυρότητα και γνησιότητα των υποβληθέντων εγγυητικών επιστολών
συμμετοχής, ως εξής:

1) «COMITECH AE»
2) «NEXTCOM AE»
3) «WIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»
4) «AΦΟΙ ΤΖΕΝΑΛΗ ΟΕ ΛΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ»
5) «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»
6) «ΜΑTRIX DESIGN, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»
7) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ STRATIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ/PLUS EUROPE M.IKE» και
8) «ENCORE AE».
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 01

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων
γενικών υπηρεσιών κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, «Δικτύωση και
προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου»
Προϋπολογισμού 150.000,00 (με ΦΠΑ 24%), η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ.
πρωτ. 36/2122/29-12-2021 (ΑΔΑ: Ω31Σ7Λ9-Κ17, 22REQ009895309) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου αποτελούμενη από τους:
1. Βασιλική Ηγουμενίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Ποιοτικού
Φυτουγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.
Ιωαννίνων, του κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (Μ.Υ.) με Α΄ βαθμό, ως πρόεδρο,
2. Κωνσταντίνο Χριστοδούλου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού
Περιφερειακής Πολιτικής της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας
Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού (Μ.Υ.) με Α΄ βαθμό, ως μέλος,
3. Σοφία Φούκη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης
Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων, του
κλάδου Τ.Ε. Τεχνολόγων Γεωπόνων (Μ.Υ.) με Α΄ βαθμό, ως μέλος
συνεδρίασε στις 22-2-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 σε γραφείο της Περιφέρειας
Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 στα Ιωάννινα με παρόντα όλα τα τακτικά μέλη της
προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του με α/α συστήματος
154433/2022 του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη ηλεκτρονικών
δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 και
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής, «Δικτύωση και προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της
Ηπείρου» .
Η Επιτροπή, ευρισκόμενη σε απαρτία, συνδέθηκε στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με τους κωδικούς εισαγωγής/πρόσβασης που φέρει
ο πιστοποιημένος από τη Γ.Γ.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης χρήστης του Τμήματος
Προμηθειών, εξέτασε τον με αριθμ. 154433/2022 ηλεκτρονικό διαγωνισμό και
διαπίστωσε ότι κατατέθηκαν φάκελοι από υποψηφίους προμηθευτές καθώς στο
πεδίο ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ υπάρχει η σήμανση 9 (εννέα). Οι προμηθευτές που υπέβαλαν
προσφορά στο ΕΣΗΔΗΣ είναι:
α/α

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

1

COMITECH AE

2

NEXTCOM AE

3

WIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

4

AΦΟΙ ΤΖΕΝΑΛΗ ΟΕ ΛΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

5

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

6

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

7

ΜΑTRIX DESIGN, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
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8

ΈΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ STRATIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ/PLUS EUROPE M.IKE

9

ENCORE AE

Ακολούθως, η Επιτροπή, εισάγοντας στο σύστημα τους κωδικούς που της διατέθηκαν
για το συγκεκριμένο σκοπό, προχώρησε στην ηλεκτρονική Αποσφράγιση του
(υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του
(υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά των υποβληθέντων στο σύστημα
προσφορών, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 3.1 Αποσφράγιση και
αξιολόγηση προσφορών της διακήρυξης.
Η Επιτροπή μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση προέβη στον έλεγχο της
ημερομηνίας υποβολής των φυσικών φακέλων που περιλάμβαναν τις πρωτότυπες
εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που οι προσφέροντες προσκόμισαν στη Δ/νση Δια
Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο της διακήρυξης 2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών και
διαπίστωσε ότι αυτές (οι εγγυητικές επιστολές) προσκομίστηκαν έγκαιρα:
α/α

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛ.
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Α.Π. ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1

ΜΑTRIX DESIGN

268892/16-2-2022

24729/199/18-2-2022

2

ENCORE AE

268995/17-2-2022

24751/200/18-2-2022

3

COMITECH AE

268480/18-2-2022

25526/202/22-2-2022

4

ΈΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ STRATIS
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ/PLUS
EUROPE M.IKE

269131/18-2-2022

25556/203/22-2-2022

5

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΚΕ

269123/18-2-2022

25901/205/22-2-2022

6

WIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

268739/18-2-2022

25906/206/22-2-2022

7

NEXTCOM AE

267703/18-2-2022

25913/207/22-2-2022

8

AΦΟΙ ΤΖΕΝΑΛΗ ΟΕ ΛΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

268503/18-2-2022

26886/218/23-2-2022

Ο προμηθευτής Κωστάκης Γεώργιος, Κων/νος δεν προσκόμισε φυσικό φάκελο.
Η Επιτροπή συνέχισε με την ίδια σύνθεση τις εργασίες της σε επόμενες μέρες και
προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες για τον έλεγχο της γνησιότητας των
εγγυητικών επιστολών και αφού ελέγχθηκαν και οι οχτώ και βεβαιώθηκε η
εγκυρότητα της έκδοσης τους, σήμερα 4-3-2022 ημέρα Παρασκευή αποφασίζει:
Να γίνουν αποδεκτές και να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο οι κάτωθι
προσφορές:
ΜΑTRIX DESIGN
ENCORE AE
COMITECH AE
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STRATIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ/PLUS EUROPE M.IKE
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
WIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
NEXTCOM AE
AΦΟΙ ΤΖΕΝΑΛΗ ΟΕ ΛΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
και να απορριφθεί ως απαράδεκτη η προσφορά του προμηθευτή ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με αριθμό ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ 269064
και ημερομηνία 18-2-2022, σε εφαρμογή του σημείου (α) της παραγράφου 3.1.2.1
του άρθρου 3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών της διακήρυξης: «α) Η Επιτροπή
Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα
με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε
της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής,
μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει
πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία
επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του
παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης
σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης
σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.»
Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν Πρακτικό στην Περιφέρεια Ηπείρου ώστε να προβεί
στις νόμιμες διαδικασίες ως Αναθέτουσα Αρχή.
Το παρόν Πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε 3 αντίτυπα.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ηγουμενίδου Βασιλική

Χριστοδούλου Κων/νος

Φούκη Σοφία
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/418/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 16ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην
έκθεση ALIMENTARIA 2022 που διοργανώνεται στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, το διάστημα 47/4/2022.
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 εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 284/09-032022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 561/09-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με
την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας
Ηπείρου στην έκθεση ALIMENTARIA 2022 που διοργανώνεται στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, το
διάστημα 4-7/4/2022.
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Δημητρίου Δημήτριος,
κατέθεσε την εξής πρόταση: στις εκθέσεις στις οποίες μετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, να υπάρχει
διαπαραταξιακή εκπροσώπηση, ενώ επιπλέον, μετά το πέρας αυτών, πρέπει να παρουσιάζεται
απολογισμός τους στην Οικονομική Επιτροπή, από την αρμόδια Υπηρεσία.
Αποφασίζει ομόφωνα
Για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση τροφίμων και ποτών
«ALIMENTARIA 2022» που διοργανώνεται στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, το διάστημα 4-7/4/2022 στην
οποία θα φιλοξενηθούν δωρεάν, στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου, 11 τοπικές επιχειρήσεις του
κλάδου των τροφίμων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την
αριθμ.19/101/17-12-2021 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
της Περιφέρειας Ηπείρου,
εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 65.822,24 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης,
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο:
«Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση ALIMENTARIA 2022», όπως αναλύεται στον
κατωτέρω πίνακα, ως εξής:
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ενοικίαση χώρου και κατασκευή εκθεσιακών περιπτέρων
Μεταφορά προϊόντων και φυλλαδίων
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ (€)
64.822,24
1.000,00
65.822,24

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/420/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 18ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη διαφημιστική καταχώρηση της
Περιφέρειας Ηπείρου στο ένθετο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ της εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΤΥΠΟΣ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 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.
282/09-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 559/09-03-2022 στον φάκελο
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
για την διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στο ένθετο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ της εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ.
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 2.480,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την κάλυψη των δαπανών διαφημιστικής καταχώρησης
της Περιφέρειας Ηπείρου στο ένθετο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ της εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΤΥΠΟΣ, η οποία θα περιλαμβάνει ολοσέλιδη καταχώρηση και πολυσέλιδο δημοσιογραφικό
αφιέρωμα στην Ήπειρο.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/422/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 20ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού
2019-2021».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (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 του Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 970/0903-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 565/09-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με
την οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση
υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού
και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, σε
βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και
λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021» για την εκπόνηση των κάτωθι υποέργων της Περιφέρειας Ηπείρου
με τη ΔΕΔΔΗΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:
Υποέργο

Προϋπολογισμός €

Έγκριση Διάθεσης πίστωσης &
ορισμός αποφαινομένων οργάνων

Επέκταση δικτύου για ηλεκτροδότηση αγροτικών
εκμεταλλεύσεων στην θέση ΄΄Μύλοι ΄΄
20.596,70
31040/2111/01-03-2022
της Τ.Κ. Σμέρτου του Δήμου Φιλιατών
Επέκταση δικτύου για ηλεκτροδότηση αγροτικών
εκμεταλλεύσεων στην θέση ΄΄Στεργιανή΄΄
19.640,50
31032/2110/01-03-2022
της Τ.Κ. Αετόπετρας του Δήμου Κόνιτσας
Επέκταση δικτύου για ηλεκτροδότηση αγροτικών
εκμεταλλεύσεων στην θέση ΄΄Κουλούρια΄΄
13.051,23
31051/2113/01-03-2022
της Τ.Κ. Μουζακαίων του Δήμου Ιωαννιτών
Επέκταση δικτύου για ηλεκτροδότηση αγροτικών
εκμεταλλεύσεων στην θέση ΄΄Πάνω Γούσια΄΄
12.775,16
31045/2112/01-03-2022
της Τ.Κ. Δροσοχωρίου του Δήμου Ιωαννιτών
ΣΥΝΟΛΟ
66.063,59
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/423/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 21ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της
25ης Μαρτίου στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (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.
6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε
με το αριθμ. πρωτ. 306/09-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 575/09-03-2022 στον φάκελο
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: « Παρακαλούμε να εγκρίνετε την οργάνωση της
εκδήλωσης εορτασμού της επετείου για τον εορτασμό της 25 ης Μαρτίου, που θα γίνει, βάσει του προγράμματος και την
οποία διοργανώνει η Περιφέρεια Ηπείρου. Οι εκδηλώσεις και για φέτος θα πραγματοποιηθούν με βάση τα μέτρα που έχουν
ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν στην πόλη
των Ιωαννίνων, δοξολογία, ομιλία, επιμνημόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων και σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί η
παρέλαση, πριν από αυτήν, δεξίωση επισήμων και παράθεση γεύματος ή δείπνου για τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Οι
δαπάνες περιλαμβάνουν έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, παράθεση δεξίωσης, δηλ. εκπρόσωπο Κυβέρνησης και το
επιτελείο του, εκπρόσωπο της Βουλής, Βουλευτές, Αρχές Ιωαννίνων, Δικαστικές Αρχές, εκπροσώπους φορέων κ.α. (αγορά
στεφάνων και ανθέων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, φωτογραφική κάλυψη και εκτύπωση φωτογραφιών, αγορά
αναλωσίμων ειδών, αγορά αναμνηστικού δώρου για τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης). Η συμμετοχή της Περιφέρειας
Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου
ότι επιβάλλεται από τους κανόνες εθιμοτυπίας και δημοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου.
Κατόπιν αυτού παρακαλούμε να εγκρίνετε την πίστωση 4.300 €, πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη των εξόδων της συμμετοχής
αυτής η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2022,
Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0845».

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

Εγκρίνει την διοργάνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου, της εκδήλωσης εορτασμού της εθνικής επετείου
της 25ης Μαρτίου 1821, που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Περιφέρειας, στην πόλη των Ιωαννίνων,
βάσει του προγράμματος.
Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται με απόφαση του Υπουργείου
Εσωτερικών και κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι επιβάλλεται από τους κανόνες εθιμοτυπίας και
δημοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. Επισημαίνεται ότι φέτος οι
εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν με βάση τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση
του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19 και περιλαμβάνουν στην πόλη των Ιωαννίνων,
δοξολογία, ομιλία, επιμνημόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων και σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί
η παρέλαση, πριν από αυτήν, δεξίωση επισήμων και παράθεση γεύματος ή δείπνου για τον εκπρόσωπο
της κυβέρνησης.

−

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 4.300,00 πλέον ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης,
σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Φορέα 072 και ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2022, για την κάλυψη των εξόδων της διοργάνωσης, που περιλαμβάνουν
έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, παράθεση δεξίωσης στον εκπρόσωπο Κυβέρνησης και το επιτελείο
του, εκπρόσωπο της Βουλής, Βουλευτές, Αρχές Ιωαννίνων, Δικαστικές Αρχές, εκπροσώπους φορέων
κ.α. (αγορά στεφάνων και ανθέων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, φωτογραφική κάλυψη και
εκτύπωση φωτογραφιών, αγορά αναλωσίμων ειδών, αγορά αναμνηστικού δώρου για τον εκπρόσωπο
της Κυβέρνησης).
.……………………………………………………………………………………………….……………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/424/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020)
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της
αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε
για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 22ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για ηλεκτρολογικές εργασίες (παροχή υπηρεσιών)
και την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του
Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου.
6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3053/22-02-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
407/22-02-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την
έγκριση διάθεσης πίστωσης για ηλεκτρολογικές εργασίες (Παροχή Υπηρεσιών) από τον
προϋπολογισμό της Π.Ε. Θεσπρωτίας, φορέας 072 Κωδικός 0899.01, και για την προμήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού από τον φορέα 072 κωδικός 1329.01, σύμφωνα με τον συνημμένο
πίνακα.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος του ΕΦ 072
και των αντίστοιχων ΚΑΕ, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2022, για ηλεκτρολογικές εργασίες (παροχή υπηρεσιών) και για την
προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον
κατωτέρω πίνακα, ως εξής:
Α/Α
1
2

•

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Συντήρηση πυλώνων στο επαρχιακό δίκτυο Μαυρουδίου, Επισκευή
ηλεκτρολογικού πίνακα στο φράγμα Ραγίου
Προμήθεια & συντήρηση ηλεκτρολογικών πινάκων και
ηλεκτρολογικών υλικών (καλώδια, ασφάλειες, λαμπτήρες κτλ.) αλλαγή
λαμπτήρων στο κτίριο της Π.Ε. Θεσπρωτίας

ΕΦ 072
/ ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
(με ΦΠΑ)

0899.01

14.000,00 €

1329.01

4.600,00 €

Κατόπιν λήψης της παρούσας απόφασης, ακυρώνεται η σχετική, αριθμ. 5/343/02-03-2022
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/425/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 23ο
Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας
«Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση των έργων οδικής ασφάλειας στο Οδικό
δίκτυο Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής
Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 3965/09-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 555/09-032022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227), τις διατάξεις
του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»,
του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με τον
Ν.4782/21, του Π.Δ. 113/2010, του Ν.4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015
και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125).
2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα
3. Το Π. Δ. 140/27-12-2010 (ΦΕΚ233/τ.Α’/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα
4. Το Π. Δ. 186/1996 (ΦΕΚ 145/96) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν κλπ»
5. Την με αριθμό 1707/181/18-1-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός Προϊσταμένων
οργανικών μονάδων υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου-Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας»
6. Την με αριθμό 8402/264/17-2-2011 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας για «Εκχώρηση
αρμοδιοτήτων για υπογραφή εγγράφων»
7. Την με αριθμό 46728/3666/19-8-2011(ΦΕΚ1929 Β΄/31-8-2011) Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου
«Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας»
8. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών κλπ.»
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.
9. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 15/38/2-11-2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίνεται το Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου, στο
οποίο περιλαμβάνεται και η «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση των έργων οδικής
ασφάλειας στο Οδικό δίκτυο Π. Ε. Θεσπρωτίας» με Κ.Α.Ε. 071.9779.01.13, με πίστωση 74.400,00€
10. Την με αριθμό 16/46/29-11-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου περί «
Έγκρισης και διάθεσης πιστώσεων για έργα της Π. Ε. Θεσπρωτίας, μεταξύ των οποίων και η μελέτη του
θέματος
11. Την με αριθμό 171/11-01-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού
της Π. Ε. Θεσπρωτίας
12. Τη διάταξη του άρθρου 176 παρ. 1 περ. δ του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5, παρ.1 παρ.γ του Ν.4071/2012.
13. Τα αναφερόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του Ν.4412/16.
14. Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/16.
15. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 9 & 9α του Ν. 4412/16.
16. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν 4782/21
17. Την κατεπείγουσα ανάγκη διεκπεραίωσης σύμβασης, οφειλομένης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την
αναθέτουσα αρχή, που δεν επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές,
κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση που ορίζονται στο Ν.4412/16, λόγω του
εξαιρετικά επείγοντος χαρακτήρα του έργου, ο οποίος συνίσταται στα εξής δεδομένα:
Η αυξημένη κίνηση (τουριστική και μεταφοράς εμπορευμάτων) μετά την κατασκευή της Εγνατίας αλλά και
της Ιονίας οδού, οδήγησε στην αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου των οχημάτων. Σαν αποτέλεσμα αυτής,
σε κρίσιμα σημεία διασταυρώσεων του Εθνικού, Επαρχιακού και τοπικού δικτύου της Π. Ε. Θεσπρωτίας,
προέκυψαν προβλήματα που έγιναν αιτία δυστυχημάτων, ατυχημάτων, συγκρούσεων οχημάτων και
μικροτραυματισμών.
Α. Πιο συγκεκριμένα η αυξημένη κίνηση ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες από διασταύρωση Βασιλικού έως
Καρτέρι (Διασταύρωση με Παραλιακή ΕΟ Ηγουμενίτσας Πρέβεζας) επιβάλλει την λήψη μέτρων οδικής
ασφάλειας στις κάτωθι θέσεις:
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1. Στην διασταύρωση της επαρχιακής οδού Βασιλικό- Καρτέρι με την δημοτική οδό προς Μαζαρακιά . Στο
σημείο αυτό έχουν κατασκευαστεί με παλιότερη εργολαβία νησίδες διευθέτησης της κυκλοφορίας και
σημειώνονται ιδιαίτερα του θερινούς μήνες αρκετά αυτοκινητιστικά ατυχήματα. Κρίνεται ότι η κατασκευή
κυκλικού κόμβου θα μειώσει την υπάρχουσα επικινδυνότητα.
2. Στην διασταύρωση της ίδιας επαρχιακής οδού Βασιλικό- Καρτέρι με Παραλιακή ΕΟ Ηγουμενίτσας
Πρέβεζας. Σημείο ιδιαίτερα επικίνδυνο και με μεγάλο αριθμό ατυχημάτων ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Και
εδώ θα εξεταστεί η κατασκευή κυκλικού κόμβου.
Και για τις δύο αυτές διασταυρώσεις είχαμε όχληση λόγο της επικινδυνότητάς τους από την Διεύθυνση
Τροχαίας Θεσπρωτίας
3. Στην διασταύρωση της ίδιας επαρχιακής οδού Βασιλικό- Καρτέρι με δημοτική οδό προς Μεσοβούνι. Και
εδώ έχουν κατασκευαστεί επικίνδυνες νησίδες επι της επαρχιακής οδού οι οποίες θα πρέπει να αποξηλωθούν
και να αντικατασταθούν από κατάλληλη διαγράμμιση.
Στο σημεία αυτά:
1. Δεν υφίσταται η προβλεπόμενη από τους ισχύοντες κανονισμούς πλήρης οριζόντια και κατακόρυφη
σήμανση στα οδικά αυτά τμήματα.
2.Δεν υφίσταται η σύμφωνη με τις Προδιαγραφές διαμόρφωση κόμβου στη συμβολή των εν λόγω οδικών
τμημάτων.
3.Δεν εφαρμόζεται η προβλεπόμενη τυπική διατομή οδού για την συγκεκριμένη κατηγορία των οδικών αυτών
τμημάτων.
4.Η επικινδυνότητα των οδικών αυτών τμημάτων αυξάνεται και από την απουσία ικανοποιητικού
οδοφωτισμού.
5.Η απουσία ικανοποιητικού πλάτους πεζοδρομίου και πλευρικών διαμορφώσεων ασφαλείας, αυξάνει την
επικινδυνότητα της ασφαλούς διέλευσης πεζών και οχημάτων.
Β. Επίσης επικίνδυνο σημείο επί της παλιάς Εθνικής οδού Ηγουμενίτσα-Ιωαννίνων είναι η διασταύρωση της
Νέας Σελεύκειας από όπου διοχετεύεται μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος βαρέων οχημάτων προς τον κάμπο
Κεστρίνης, προς ιχθυοκαλλιέργειες Σαγιάδας και προς Αλβανία. Σήμερα στα πλαίσια κατασκευής του έργου
Εισόδου πόλης κατασκευάζεται διπλός κυκλικός κόμβος και πρόκειται να δοθεί σύντομα στην κυκλοφορία.
Προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει ο δεύτερος από τους κυκλικούς κόμβους θα πρέπει να
ολοκληρωθεί μελέτη και να δημοπρατηθεί έργο που θα συνδέει τον κόμβο με τον ΕΟ προς Μαυρομάτι
παρακάμπτοντας τη Νέα Σελεύκεια
Το αντικείμενο της εν λόγω υπηρεσίας περιλαμβάνει:
1. Την διάθεση του κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού, το οποίο σε συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας θα συνδράμει ουσιαστικά στην άριστη υλοποίηση του έργου της για την
ωρίμανση και την δημοπράτηση των έργων που περιγράφηκαν παραπάνω.
2. Την εκπόνηση αναλυτικών χρονοδιαγραμμάτων για την ωρίμανση των έργων.
3. Την υποβοήθηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας στην εκπόνηση, συμπλήρωση και
επικαιροποίηση των μελετών (τοπογραφικών – συγκοινωνιακών – σήμανσης / ασφάλειας – στατικών –
υδραυλικών και οδοφωτισμού) και των συμβατικών προϋπολογισμών των έργων, με χρήση τεχνικών Δομικής
Ανάλυσης
(WBS-Work
Break
Down
Structure) σύμφωνα με
την εγκύκλιο
9
–
ΔΝΣβ’/οικ.29145/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./25-04/2017 του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών.
4. Την συνεργασία με την Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας για την κατάρτιση του τεύχους τεχνικών
προδιαγραφών των έργων που περιγράφονται ανωτέρω.
5. Την συνεργασία με την Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας για την συγκρότηση των φακέλων
συμβάσεων των έργων που περιγράφονται ανωτέρω και συνολικά και κατά ένα κόμβο ή κατά το τμήμα της
οδού.
6. Τον έλεγχο των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων ωρίμανσης των έργων, η επισήμανση τυχόν αποκλίσεων
και η εισήγηση στην Υπηρεσία απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών.
Ο κατεπείγων χαρακτήρας της εν λόγω υπηρεσίας έγκειται στο γεγονός ότι τα εν λόγω οδικά τμήματα
αδυνατούν να εξυπηρετήσουν με ασφάλεια την απότομη αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου λόγω της
αύξησης της κίνησης, με αποτέλεσμα να αυξάνεται δραματικά η επικινδυνότητα σημείωσης τροχαίων
ατυχημάτων και συνεπώς επείγει η κατασκευή των έργων αυτών.
Για τους λόγους αυτούς:
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε
Την έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης, σύμφωνα με την παρ. 2. γ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, της ως
άνω υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση των έργων οδικής ασφάλειας
στο Οδικό δίκτυο Π. Ε. Θεσπρωτίας», με μέριμνα της Δ. Τ. Ε. Π. Ε Θεσπρωτίας και κατ’ αναλογία με την
παρ. 2. στ) του άρθρου 10 του Ν.3316/2005, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4. στ) του άρθρου 5, του
Ν.3481/2006.
Τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού θα είναι οι:
1. Αλεξίου Παύλος, Πολιτικός Μηχανικός, Αν. Δ/ντής της ΔΤΕ ΠΕ Θεσπρωτίας
2. Τσολίγκας Θεόδωρος, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος της ΔΤΕ ΠΕ Θεσπρωτίας
3. Κολιούση Χριστίνα, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος της ΔΤΕ ΠΕ Θεσπρωτίας
Με αναπληρωτές αυτών τους
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1.
2.
3.

ΑΝΝΑ ΔΗΜΑ, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της ΔΤΕ ΠΕ Θεσπρωτίας
Δήμητρα Γούλα , Χωροτακτης Μηχανικός , Υπάλληλος της ΔΤΕ ΠΕ Θεσπρωτίας
Ντάρα Μαρία , Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος της ΔΤΕ ΠΕ Θεσπρωτίας
…».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Π.Ε. Θεσπρωτίας για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση
των έργων οδικής ασφάλειας στο Οδικό δίκτυο Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με
ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με
την σχετική απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Θ. και με δαπάνη η οποία θα
βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 02.03.071.9779.01.013.01. του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022, βάσει της με α/α 171 και αρ. πρωτ. 2086/264/11-012022 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 163 στο βιβλίο Εγκρίσεων
και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, δεδομένης της
κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που
δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ.
πρωτ. 3965/09-03-2022 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και
Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016, για την υλοποίηση του έργου «Τεχνικός σύμβουλος για την επικαιροποίηση της μελέτης
«Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση των έργων οδικής ασφάλειας στο Οδικό δίκτυο
Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους των
Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α)

Αλεξίου Παύλος

Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος

β)

Τσολίγκας Θεόδωρος

Μηχανολόγος Μηχανικός

γ)

Κολιούση Χριστίνα

Πολιτικός Μηχανικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α)

Άννα Δήμα

Πολιτικός Μηχανικός

β)

Δήμητρα Γούλα

Χωροτάκτης Μηχανικός

γ)

Ντάρα Μαρία

Πολιτικός Μηχανικός

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/426/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 24ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής
επετείου της 25ης Μαρτίου στην Π.Ε. Πρέβεζας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε.
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1185/09-032022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 578/09-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022
Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, διοργανώνει τον εορτασμό των
Εθνικών Επετείων µε την πρέπουσα σημασία και βαρύτητα σαν συνέχεια της πολιτιστικής, ιστορικής και
εθνικής µας κληρονομιάς. Η διοργάνωση αυτή κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι επιβάλλεται από τους
κανόνες εθιμοτυπίας και δημοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου.
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν και φέτος, υπό την αυστηρή τήρηση των εκτάκτων μέτρων, που
βρίσκονται σε ισχύ, για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, σύμφωνα με το
εξής πρόγραμμα:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
11:00: Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγ. Χαραλάμπους παρουσία του Μητροπολίτη.
11:40: Επιμνημόσυνη Δέηση.
Κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Πεσόντων της πόλης, στη μνήμη των νεκρών των εθνικών μας αγώνων, από
τους εκπροσώπους των δημοσίων αρχών, οργανισμών, ιδρυμάτων που θα μετέχουν στην εορτή.
12:00: Παρέλαση στην παραλιακή οδό Σπηλιάδου μαθητών, σπουδαστών, προσκόπων, οδηγών, πολιτιστικών
συλλόγων κ.λπ.
Στο πλαίσιο του εορτασμού απαιτούνται οι εξής δαπάνες:
• Προμήθεια τεσσάρων (4) δάφνινων στεφανιών, ποσού 100,00 ευρώ.
• Μίσθωση Φιλαρμονικής, ποσού 2.000,00 ευρώ:
Μουσική συνοδεία κατά την έπαρση της σημαίας και την υποστολή, αναγγελία των επισήμων στη δοξολογία
και την κατάθεση στεφάνων, παιάνιση του εθνικού ύμνου και παιάνιση εμβατηρίων καθ όλη τη διάρκεια της
παρέλασης. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής της παρέλασης, λόγω εκτάκτων μέτρων για την αντιμετώπιση του
κινδύνου διασποράς του κορονοϊού, η Φιλαρμονική θα αναλάβει την παιάνιση εθνικών εμβατηρίων στην πόλη.
▪
Ηχητική κάλυψη του χώρου της παρέλασης και συγκεκριμένα επί της οδού Σπηλιάδου από το ύψος της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έως το Δικαστικό Μέγαρο, ποσού 900,00 ευρώ.
▪
Μετά το πέρας της παρέλασης θα προσφερθεί στις Αρχές του τόπου καφές, γλυκά, βουτήγματα, κρύο
σνάκ και νερό για 35 άτομα περίπου, ποσού 400,00 ευρώ.
Η εν λόγω δαπάνη 3.400,00 ευρώ θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 072 και ΚΑΕ 5161 του προϋπολογισμού της
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, έτους 2022.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τα εξής:
6. Έγκριση δαπανών της εν λόγω εκδήλωσης.
7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις προαναφερόμενες δαπάνες … ».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Για την κάλυψη των δαπανών διοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, των
εκδηλώσεων εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, διοργάνωση η οποία
κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι επιβάλλεται από τους κανόνες εθιμοτυπίας και δημοσίων
σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου,
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Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού € 3.400,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση
της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας
οικ. έτους 2022, (ΕΦ 072 ΚΑΕ 5161), για την κάλυψη των κάτωθι δαπανών:
1. Δαπάνη ποσού € 100,00 για την προμήθεια τεσσάρων (4) δάφνινων στεφανιών.
2. Δαπάνη ποσού € 2.000,00 για την μίσθωση Φιλαρμονικής: Μουσική συνοδεία κατά την
έπαρση της σημαίας και την υποστολή, αναγγελία των επισήμων στη δοξολογία και την
κατάθεση στεφάνων, παιάνιση του εθνικού ύμνου και παιάνιση εμβατηρίων καθόλη τη
διάρκεια της παρέλασης. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής της παρέλασης, λόγω εκτάκτων
μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού, η Φιλαρμονική θα
αναλάβει την παιάνιση εθνικών εμβατηρίων στην πόλη.
3. Δαπάνη ποσού € 900,00 για την ηχητική κάλυψη του χώρου της παρέλασης και
συγκεκριμένα επί της οδού Σπηλιάδου από το ύψος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έως το
Δικαστικό Μέγαρο.
4. Δαπάνη ποσού € 400,00 για την προσφορά, μετά το πέρας της παρέλασης, στις Αρχές του
τόπου καφέ, γλυκών, βουτηγμάτων, κρύου σνακ και νερού για 35 άτομα περίπου.
Επισημαίνεται ότι φέτος οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν υπό την αυστηρή τήρηση των
εκτάκτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του
κορονοϊού COVID-19.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/427/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 25ο
Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου «Κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων
(Ιόνια διαδρομή) Π.Ε. Πρέβεζας» συνολικού προϋπολογισμού 9.000.000,00 € στο
Πρόγραμμα «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» στο
πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

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

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

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

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

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο

θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 938/08-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
576/09-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… Σχετ.: 1. Η με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/19751/131/28-2-2022 πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας
2. Η αρ. 3/232/10-2-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η.
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση
του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.
2. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση
της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21
ADD 1).
3. Την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο
107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01)
4. Την αρ. πρωτ. 15716ΕΞ2022/ΥΠ.ΟΙΚ. 7-2-2022 γνωμοδότηση γης Κεντρικής Μονάδας Κρατικών
Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 9239ΕΞ2022/21.01.2022 (ΑΔΑ: 65ΩΚΗ-ΞΘΝ) Απόφαση ένταξης του έργου «(Sub.
1) – Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» στο Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του Αν. Υπουργού Οικονομικών.
6. To έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα
2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU
Εισήγηση
Εισηγούμαστε
1. Την ακύρωση της αρ.3/232/10-2-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. λόγω της εκ των
υστέρων ανάρτηση της πρόσκλησης του ΥΠΕΝ.
2. Την έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου : «Κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων Π.Ε.
Πρέβεζας (Ιόνια διαδρομή)» συνολικού προϋπολογισμού 9.000.000,00 € στο Πρόγραμμα «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ανάκαμψης μέσα από το έργο «(Sub. 1 – 16873) Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό
απόθεμα» - ID 16873 - , που είναι ενταγμένα στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2 – Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας
και χωροταξική μεταρρύθμιση. To έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU …».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα
Την υποβολή πρότασης, εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ένταξη του έργου:
«Κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια διαδρομή)», συνολικού
προϋπολογισμού 9.000.000,00 € στο Πρόγραμμα «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
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Ανάκαμψης μέσα από το έργο «(Sub. 1 – 16873) Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του
αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές
περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» - ID 16873 - , που είναι ενταγμένα στον πυλώνα 1 της
Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2 –
Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση,
έργο/δράση το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –
NextGenerationEU.
•

Κατόπιν λήψης της παρούσας απόφασης, ακυρώνεται η σχετική, αριθμ. 3/232/10-02-2022
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 6/429/10-03-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 34093/535/08-03-2022 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
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 27ο
Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης του υποέργου με Α/Α 3 (Κωδ. 101606) «Προμήθεια Ειδικού
Επιχειρησιακού Εξοπλισμού / Τμήματα 1 και 4», της Πράξης «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων
και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» (MIS 5032676).
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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
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διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 2425/10-03-2022 έγγραφο, συνημμένο
με αρ. πρωτ. 592/10-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής:
«… Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, επί του από 10/02/2022
αιτήματος (αρ. πρωτ. εισερχ. 28775/1915/25-02-2022) συνημμένου εγγράφου του αναδόχου της σύμβασης
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ΚΑΙ 4», της Πράξης
«Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας Ηπείρου», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» (MIS
5032676), συμβατικού τιμήματος 57.436,80 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σχετικά με την αντικατάσταση
ορισμένων εκ των συμπεριλαμβανομένων, στην προμήθεια, ειδών της σύμβασης και παρακαλούμε για τις
ενέργειές σας. …».
Στην εισήγηση επισυνάπτονται: το Πρακτικό Νο 1 επιτροπής, η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 472/10-03-2022
σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου και το από 10-02-2022 έγγραφο του αναδόχου.
Στο επισυναπτόμενο στην εισήγηση, 1ο/25-02-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής του Έργου, αναφέρονται επιλέξει τα εξής:
«….
1Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της συνεδριάσεως της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για το υποέργο «Προμήθεια Ειδικού
Επιχειρησιακού Εξοπλισμού- Τμήματα 1 και 4» για την πράξη ‘‘Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού
εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου’’.
(Αριθμός διακήρυξης: 74126/5681/28-05-2021, Α/Α Συστήματος: 132606)
Στα Ιωάννινα, την 25η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία του
Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 στα Ιωάννινα (γραφείο 223) συνήλθε η Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής του ανωτέρω έργου, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 10521/790/26-012022 (ΑΔΑ: 6ΚΞΑ7Λ9-74Π) απόφαση του Τμήματος Προμηθειών της Περιφέρειας Ηπείρου αποτελούμενη από
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ –
Τμήματα 1 & 4
ΣΥΜΒ. ΤΙΜΗΜΑ: 57.436,80 € με Φ.Π.Α.

τους:
1.

Σακκά Ευάγγελο, Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του κλάδου Π.Ε.
Μηχανικών με ειδικότητα Π.Ε. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ως πρόεδρο

2.

Νάκα Αθανάσιο, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών, με
ειδικότητα Μηχανικών Μηχανολόγων, ως μέλος

3.

Δεμιρτζόγλου Αιμίλιο, υπάλληλο της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του κλάδου Τ.Ε.
Πληροφορικής, ως μέλος

προκειμένου να εξετάσει το με απ 28775/1915/25-02-2022 αίτημα της εταιρείας «ΜΠΕΚΑΣ Θ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» περί
τροποποίησης της σύμβασης της προμήθειας του υποέργου: «Προμήθεια ειδικού επιχειρησιακού εξοπλισμούΤμήματα 1 και 4» που ανέλαβε να εκτελέσει ως ανάδοχος. Με το εν λόγω αίτημα, ο ανάδοχος εκθέτει την
αναγκαιότητα αντικατάστασης ορισμένων εκ των συμπεριλαμβανομένων στην προμήθεια ειδών, για τα οποία
δεν είναι εφικτό να εξασφαλιστεί η παράδοσή εντός του συμβατικού χρόνου, λόγω των ελλείψεων που
προκλήθηκαν στις αλυσίδες εφοδιασμού ως επακόλουθο των επιπτώσεων της πανδημίας, συνυποβάλλοντας
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σχετικά στοιχεία για την τεκμηρίωση αυτού. Για τα συγκεκριμένα είδη, προτείνεται η αντικατάστασή τους ως
αναφέρεται στους πίνακες που ακολουθούν:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1: «ΟΜΑΔΑ Ι - Εξοπλισμός έρευνας και διάσωσης σε ορεινό και υδάτινο περιβάλλον»

6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Συλλογή ατομικού εξοπλισμού
διασωστών

1

•

Δέκα (10) κράνη ορειβασίας

10

•

Δέκα (10) ζεύγη μπαστούνια
πεζοπορίας
Συλλογή εξοπλισμού
διάσωσης σε χιονοσκεπείς
περιοχές

7
•

•
•
8

TE
M
.

Α/
Α

•

5

Συλλογή εξοπλισμού
διάσωσης σε ορμητικά νερά
Έξι (6) αντιανεμικά
πανωφόρια ποταμού
Μία (1) φουσκωτή βάρκα
ποταμού (rafting)
Εννιά (9) συλλογές σωστικών
μέσων επιβαινόντων σε βάρκα
ποταμού αποτελούμενη από:
1. Ένα (1) κράνος προστασίας,
για ορμητικά νερά
4. Ένα (1) αντιανεμικό τζάκετ
ποταμού

MERCURY
GROUP
DOLOMIT
LITE

ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ
ΜΟΝΤΕΛΛΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΗΣ

BKMG. *

BEAL

ZEFIRE AP

RC10 AP 22

65028341

LEKI

JOURNEY LITE

64921830

PRO BIVY

-

MSR

POWERTREX
BLAXLAND
SINGLE XL

-

SALEWA
OZTRAIL
NEW CAMP

6

PILGRIM

21401

HIKO

PILOT CAG

21401

HIKO

1

CHALLENGE
RANGE (1)

RA 3222 (1)

AQUADESIGN

RA 3234 (1)

AQUADESIGN

9

BUCKAROO+

74000

HIKO

9

PILGRIM

21401

HIKO

10

ROCK
LEKI

1

6
1

SILVER CLOUD
RANGE (1)

STOIC
PILOT CAG

HE 8800 R
21401

AQUADESING
HIKO

ΤΜΗΜΑ 4: «ΟΜΑΔΑ ΙV – Εξοπλισμός και εκπαιδευτικά μέσα παροχής πρώτων βοηθειών».
ΑΡΧΙΚΩΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΤΕΛΛΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΟΝΤΕΛΛΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΤΗΣ
ΤΗΣ
Β-ΒΑΚ PIN
ST02061B,
SPENCER
Φορείο τύπου σανίδας με
1
ROCK
ST02035A
ακινητοποίηση κεφαλής
TANGO FIX
SH00246A,
SPENCER
DONWAY
ST/082V
SP
TE
M
.

Α/Α

Έξι (6) αδιάβροχα καλύμματα
υπνόσακων

ΑΡΧΙΚΩΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ
ΜΟΝΤΕΛΛΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΗΣ

Από την εξέταση των σχετικών στοιχείων, ήτοι των συνημμένων δημοσιεύσεων και επιστολών από τις
συνεργαζόμενες εταιρείες, η Επιτροπή παραλαβής διαπιστώνει ότι:
Α) Καθίσταται αντικειμενικώς ανέφικτη η εξασφάλιση της παράδοσης των αναφερόμενων στους ανωτέρω
πίνακες προσφερόμενων ειδών εντός του συμβατικού χρόνου, λόγω των ευρέως διαδεδομένων δυσλειτουργιών
που προέκυψαν στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες ως αποτέλεσμα των συνεπειών της επικρατούσας
πανδημίας Covid-19.
Β) Τα προτεινόμενα προς αντικατάσταση μοντέλα καλύπτουν τις απαιτούμενες από την διακήρυξη τεχνικές
προδιαγραφές, είναι εφάμιλλα ή καλύτερα των αρχικώς προσφερόμενων και αφορούν ως επί το πλείστον, τα
επόμενα αντίστοιχα μοντέλα του ιδίου κατασκευαστή. Επισημαίνεται σχετικώς, ότι ο συνολικός προϋπολογισμός
των ζητούμενων ειδών, για τα οποία τα αρχικώς προσφερόμενα είδη προτείνεται να αντικατασταθούν με
αντίστοιχα μοντέλα άλλου κατασκευαστή, ανέρχεται στο ποσό των 1.690,00 ευρώ, ήτοι ποσό που αποτελεί
περίπου το 3% του προϋπολογισμού (57.445,00 ευρώ) του συνόλου των προς προμήθεια ειδών με τη σύμβαση.
Επιπροσθέτως, έπειτα από έρευνα αγοράς, που διεξήγαγε η Επιτροπή, διαπιστώθηκε ότι το συνολικό κόστος
σε λιανικές τιμές των προτεινόμενων ειδών υπερβαίνει σε σύνολο το αντίστοιχο λιανικό κόστος των αρχικώς
προσφερόμενων (περίπου 500,00 ευρώ).
Σημειώνεται δε, ότι α) η προσφορά του αναδόχου ήταν η μοναδική αποδεκτή προσφορά για το αντικείμενο
της σύμβασης, β) ο διαγωνισμός διεξήχθη με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής.
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
επειδή:
Α) συντρέχουν ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι ως συνέπεια ανωτέρας βίας, που καθιστούν αδύνατη την παράδοση
των ανωτέρω αναφερόμενων ειδών της σύμβασης,
B) σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 της σύμβασης η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται χωρίς νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης όταν συντρέχουν οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 και
Γ) σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ 1.ε του Ν. 4412/16 η προτεινόμενη αντικατάσταση των συγκεκριμένων
ειδών συνιστά μη ουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης
ομόφωνα εισηγείται
να γίνει αποδεκτό το αίτημα αντικατάστασής τους, ως προτείνεται, ως μη ουσιώδη τροποποίηση της
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1.ε του Ν. 4412/16
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπή εις τριπλούν.
Ιωάννινα, 25 Φεβρουαρίου 2022
Η Επιτροπή
Ο πρόεδρος

Τα μέλη

…………………………………………………………………………………………….……………. ….».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την τροποποίηση της από 19-01-2022 σύμβασης της Περιφέρειας Ηπείρου με τον προμηθευτή
«ΜΠΕΚΑΣ Θ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ», αναδόχου του υποέργου με Α/Α 3 (Κωδ. 101606) «Προμήθεια Ειδικού
Επιχειρησιακού Εξοπλισμού / Τμήματα 1 και 4», της Πράξης «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και
ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» (MIS 5032676), αποδεχόμενη το αριθμ. πρωτ.
28775/1915/25-02-2022 αίτημα του αναδόχου, που αφορά στην μερική αντικατάσταση προσφερόμενων
ειδών λόγω κατάργησης με νεότερα μοντέλα αυτών, αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών,
σύμφωνα με το 1ο/25-02-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου
(ανωτέρω υπό στ.5), και βάσει της αριθμ. πρωτ. 472/10-03-2022 σύμφωνης γνώμης της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του
Υποέργου, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά
στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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