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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25/17-08-2017 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεπτά (17) του μηνός 
Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, 
αποτελούμενη από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, Περιφερειακούς Συμβούλους:  

Τακτικά μέλη:             Αναπληρωματικά μέλη: 

Κατέρης Ιωάννης Λάζος Ιωάννης 

Καττής Νικόλαος Καραμάνη Καλλιόπη (Κέλλυ) 

Καραμπίνας Ιωάννης Φίλη – Πασχάλη Αντιγόνη-Βασιλική 

Σιαράβας Κων/νος Τύρου – Ούζα Αναστασία (Νατάσσα) 

Πότσης Οδυσσέας Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα 

Κωτσαντής Κων/νος Ζήκος Νικόλαος 

Γκεσούλης Ηλίας Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

Ζάψας Γεώργιος Τσίκαρης Βασίλειος 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. 
πρωτ. οικ. 83907/3322/14-08-2017 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα μέλη:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος 

3. Καττής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος 

5. Πότσης Οδυσσέας, Περιφερειακός Σύμβουλος 

6. Γκεσούλης Ηλίας, Περιφερειακός Σύμβουλος 

7. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος, 
Περιφερειακός Σύμβουλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 1096/140/13-01-2011 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. 
83907/3322/14-08-2017 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).   

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω, ως εξής: 

http://www.php.gov.gr/
http://www.php.gov.gr/
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1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 13-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
πρανών στη Χ.Θ. 94+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης από τα νερά του ποταμού 
Σαραντάπορου», προϋπολογισμού € 40.000,00 με Φ.Π.Α. 

2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 20-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση στηθαίων στο επαρχιακό οδικό 
δίκτυο», προϋπολογισμού € 100.000,00 με Φ.Π.Α. 

3. Έγκριση των Πρακτικών Ι/13-07-2017, ΙΙ/08-08-2017 και ΙΙΙ/11-08-2017 (δικαιολογητικά 
συμμετοχής, τεχνικές και οικονομικές προσφορές) της Επιτροπής Διενέργειας του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και ανάπτυξη σε πιλοτικό στάδιο 
συστήματος ελέγχου των αλγών με υπερήχους στη Λίμνη Παμβώτιδα», προϋπολογισμού 
50.000,00 € με ΦΠΑ. 

4. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής 
του, για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου για τις 
ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α. και 
συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

5. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κατάρτιση των όρων 
της διακήρυξής του, πραγματοποίηση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και δέσμευση 
πολυετούς υποχρέωσης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για το 
διάστημα από 11-09-2017 έως 31-08-2019, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-
2019). 

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση της διακήρυξης του διεθνούς 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018 – 2019 (έως 31-08-2019) με δικαίωμα 
τρίμηνης παράτασης.  

7. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης της διακήρυξης του ανοικτού 
(διεθνούς) διαγωνισμού, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της Σ.Υ.Δ.», ο οποίος ματαιώθηκε, βάσει της 
αριθμ. 22/1088/19-07-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

8. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υλικών για το Πρόγραμμα εξυγίανσης Ζωικού 
Κεφαλαίου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Άρτας 
«Βραχίονες προστασίας και εκβάθυνση εκβολών τάφρων Φιδοκάστρου, Σαλαώρας και 
Νεοχωρίου» (υποέργο: Εκβάθυνση, προστασία και έργα παραβολής σκαφών καναλίου 
Νεοχωρίου)», αναδόχου συμπραττόντων γραφείων μελετών «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΔΥΛΙΩΤΗΣ, ΚΟΡΙΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΡΟΓΚΑΝ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΦΟΥ, ΛΗΔΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ», μέχρι την 26-09-2017. 

10. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο την «Επικαιροποίηση μελέτης 
Καστανιά - Τετράκωμο», προϋπολογισμού δαπάνης € 12.000,00 € με ΦΠΑ, βάσει του 
από 10-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών. 

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

12. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας. 

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
(προμήθεια ειδών υγιεινής,  αντικατάσταση και τοποθέτηση ειδών υγιεινής, αποκατάσταση 
ζημιών όπως απόφραξη και συντήρηση του κεντρικού αποχετευτικού δικτύου και των 
αποχετευτικών σωληνώσεων στα WC, καθαρισμός φρεατίων εξωτερικού χώρου όμβριων 
υδάτων και λυμάτων, αντικατάσταση ειδικού εξαρτήματος στην αντλία (ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ) και 
λοιπές εργασίες). 
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14. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας πέντε (5) καθισμάτων για τις ανάγκες της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 

15. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-08-2017 ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Αποκατάσταση ηλεκτροφωτισμού διασταυρώσεων 2ης επαρχιακής οδού Π.Ε Πρέβεζας» 
προϋπολογισμού € 37.000,00 με ΦΠΑ.  

16. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-08-2017 ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Ηλεκτροφωτισμός - σήμανση οδού Ελαίας - Νικολιτσίου στο ύψος του οικισμού Ελαίας» 
προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ. 

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

1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην 
διοργάνωση της εκδήλωσης «Λυρική Παμβώτις 2017». 

2. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κατάρτιση των όρων 
της διακήρυξής του, πραγματοποίηση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και δέσμευση 
πολυετούς υποχρέωσης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές 
μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Άρτας για τα σχολικά έτη 2017-2018 & 2018-2019 (από 01-01-2018 έως 31-08-2019) με 
δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2019) και συγκρότηση της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού. 

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την άσκηση του δικαιώματος της τρίμηνης 
προαίρεσης των εν ενεργεία συμβάσεων (ανοικτού / ηλεκτρονικού διαγωνισμού και 
διαπραγμάτευσης),  για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας 
με το ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ, επιδοτήσεις ιδίων μέσων, μαθητικών δελτίων για το χρονικό διάστημα 
από 1η Σεπτεμβρίου έως 30η Νοεμβρίου 2017. 

4. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κατάρτιση των όρων 
της διακήρυξής του, πραγματοποίηση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και δέσμευση 
πολυετούς υποχρέωσης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές 
μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Θεσπρωτίας για τα σχολικά έτη 2017-2018 & 2018-2019 (από 01-01-2018 έως 31-08-
2019) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2019). 

5. Έγκριση του ΙV/16-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής του Ανοικτού Διεθνούς 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής 
αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2016-2017 (έως 31-08-2017) με 
δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, (Οριστική ματαίωση του διαγωνισμού). 

6. Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής 
αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019. 

7. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης 
με χειριστή, από 14-07-2017 για επείγουσες επεμβάσεις για: α)  καθαρισμό επαρχιακού 
οδικού δικτύου προς Λια – Πόβλα - Τσαμαντά λόγω κατολισθήσεων β) καθαρισμό 
επαρχιακού οδικού δικτύου από διασταύρωση προς Σούλι – Σαμονίβα - Κουκλιούς λόγω 
καταπτώσεων, γ) καθαρισμό επαρχιακού οδικού δικτύου Πλαταριά – Σύβοτα - Πέρδικα 
από καταπτώσεις, δ) καθαρισμό αγωγών ομβρίων στο εθνικό οδικό δίκτυο Παραπόταμος 
- Κορύτιανη - Νεράιδα λόγω αποφράξεων, ε) βελτίωση βατότητας με καθαρισμούς 
επαρχιακού οδικού δικτύου Ελευθεροχώρι – Πόποβο – όρια Νομού, στ) καθαρισμό οδών 
στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Αετός – Πηγαδούλια και ζ) καθαρισμούς αποκατάστασης 
επαρχιακού οδικού δικτύου Μεσοβούνι – Γκρίκα – Ψάκκα του δήμου Σουλίου λόγω 
καταπτώσεων, σύμφωνα με την αριθμ. 69983/4242/13-07-2017 απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 22/1098/19-07-2017 απόφαση 
ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 
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8. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για 
την βιντεοσκόπηση μέσω ηλεκτρονικών ιπτάμενων μέσων «Μη επανδρωμένου ιπτάμενου 
μέσου» για την καταγραφή της κατάστασης στον ποταμό Καλαμά από την ασθένεια των 
πλατάνων (απόφραξη κοίτης-καταγραφή περιοχών της ασθένειας).  

9. Έγκριση ανάκλησης πιστώσεων των αναλήψεων της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2017.  

10. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 16-08-2017 
σύμφωνα με την αριθμ. 84413/5249/17-08-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
για εργασίες υλοποίησης προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή 
πρόκλησης πυρκαγιών με την  κατασκευή και  διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών  στις περιοχές 
Ελατοχώρι και Βοβούσα του Δήμου Ζαγορίου δεδομένου ότι η εν λόγω περιοχή 
παρουσιάζει μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας ιδιαίτερα τη τρέχουσα καλοκαιρινή περίοδο. 

11. Έγκριση τροποποίησης των αριθμ. 25/1375/08-09-2016 και 35/1919/21-12-2016  
αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορούν σε δρομολόγια μεταφοράς 
μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας. 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε 
ενημέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούμενης, από 09-08-
2017 συνεδριάσεως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Γκεσούλης Ηλίας 

7. Ζάψας Γεώργιος 

 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 25/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 83907/3322/14-08-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 13-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
πρανών στη Χ.Θ. 94+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης από τα νερά του ποταμού 
Σαραντάπορου», προϋπολογισμού € 40.000,00 με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση 
του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις 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) του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-
08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 
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7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 
Α’125), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 και του Ν. 4281/2014.  

6. Την αριθμ. 10/464/05-04-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση πρανών στη Χ.Θ. 94+000 
της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης από τα νερά του ποταμού Σαραντάπορου», 
προϋπολογισμού € 40.000,00 με Φ.Π.Α. με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. 
πρωτ. 29288/3369/04-04-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου, με την αρ. 20740/2384/22-03-2017 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος 
του έργου της ΣΑΕΠ 030 με Κ.Α. 2010ΕΠ03000002 και τίτλο «Αποκατάσταση και 
προστασία πρανών από τα νερά του ποταμού Σαραντάπορου στη Χ.Θ.94+000 της Ε.Ο. 
Ιωαννίνων – Κοζάνης και λοιπές εργασίες αποκατάστασης της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης 
(Τμήμα Κόνιτσα- όρια Ν. Ιωαννίνων)». Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει 
της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την αριθμ. 22/1040/19-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 12-07-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-06-2017 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού(άρθρο 117 του Ν.4412/16), για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
πρανών στη Χ.Θ. 94+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης από τα νερά του ποταμού 
Σαραντάπορου», προϋπολογισμού € 40.000,00 με Φ.Π.Α. σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 
030 με Κ.Α. 2010ΕΠ03000002και τίτλο «Αποκατάσταση και προστασία πρανών από τα 
νερά του ποταμού Σαραντάπορου στη Χ.Θ.94+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης και 
λοιπές εργασίες αποκατάστασης της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης (Τμήμα Κόνιτσα- όρια Ν. 
Ιωαννίνων)», κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική 
Επιχείρηση «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με ποσοστό έκπτωσης 
62% και ποσό προσφοράς 12.258,06 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 82541/9310/11-08-2017 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 83671/3266/11-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), 
στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το 2ο Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου της επιτροπής διαγωνισμού (ΕΔ) για την κατασκευή του έργου του 
θέματος. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 25/1235/17-08-2017) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το 2ο/11-08-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας 
συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 13-06-2017, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση πρανών στη Χ.Θ. 94+000 της 
Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης από τα νερά του ποταμού Σαραντάπορου», προϋπολογισμού € 
40.000,00 με Φ.Π.Α. σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 με Κ.Α. 2010ΕΠ03000002 και τίτλο 
«Αποκατάσταση και προστασία πρανών από τα νερά του ποταμού Σαραντάπορου στη 
Χ.Θ.94+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης και λοιπές εργασίες αποκατάστασης της Ε.Ο. 
Ιωαννίνων – Κοζάνης (Τμήμα Κόνιτσα- όρια Ν. Ιωαννίνων)»,  

σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα 
οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, που αναδείχθηκε βάσει του 
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από 12-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 
22/1040/19-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά τον διενεργηθέντα έλεγχο των δικαιολογητικών και αφού 
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη και σύμφωνα με 
τους όρους της οικείας διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία, εισηγείται την κατακύρωση 
του διαγωνισμού στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με ποσοστό έκπτωσης 62%.  

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που 
διενεργήθηκε στις 13-06-2017, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση πρανών στη Χ.Θ. 94+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – 
Κοζάνης από τα νερά του ποταμού Σαραντάπορου», προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.,  

στον οριστικό ανάδοχο, Εργοληπτική Επιχείρηση «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με ποσοστό έκπτωσης 62% και ποσό προσφοράς 12.258,06 € 
(χωρίς Φ.Π.Α.) σύμφωνα με το από 12-07-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το 
οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 22/1040/19-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και 
βάσει του ανωτέρω, 2ου/11-08-2017 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 την ισχύουσα νομοθεσία και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση 
«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 
από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 12.258,06 € χωρίς ΦΠΑ, και την 
προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 με Κ.Α. 
2010ΕΠ03000002 και τίτλο «Αποκατάσταση και προστασία πρανών από τα νερά του ποταμού 
Σαραντάπορου στη Χ.Θ.94+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης και λοιπές εργασίες 
αποκατάστασης της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης (Τμήμα Κόνιτσα- όρια Ν. Ιωαννίνων)». 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Ηλίας Γκεσούλης, ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5.Πότσης Οδυσσέας 

6. Γκεσούλης Ηλίας 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 25/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 83907/3322/14-08-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 2ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 20-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση στηθαίων στο επαρχιακό 
οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού € 100.000,00 με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση 
του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις 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) του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-
08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 
7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 
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Α’125), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 και του Ν. 4281/2014.  

6. Την αριθμ. 10/465/05-04-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση στηθαίων στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού 100.000,00€ με Φ.Π.Α. με τους όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 29110/3344/04-04-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 25268/2889/23-03-2017 
απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίθηκε η διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος Έργων από πόρους του 
ΝΠΔΔ της Περιφέρειας Ηπείρου (ΚΑΕ 02.01.071.9771.9000.007). Επιπλέον εγκρίθηκε η 
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

7. Την αριθμ. 21/978/10-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 04-07-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-06-2017 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε Ιωαννίνων «Αποκατάσταση στηθαίων στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού 100.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., σε 
βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος Έργων από πόρους του ΝΠΔΔ της Περιφέρειας 
Ηπείρου (ΚΑΕ 02.01.071.9771.9000.007), κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης 
αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΦΛΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», με ποσοστό 
έκπτωσης 58% και ποσό προσφοράς 33.870,96 € (χωρίς ΦΠΑ). 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 80239/8988/10-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 83182/3247/10-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η 
υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 10-8-2017 Πρακτικό της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της 
σύμβασης  στον  προσωρινό ανάδοχο «ΦΛΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», του έργου 
«Αποκατάσταση στηθαίων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού 100.000,00 € 
(με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 25/1236/17-08-2017) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 10-08-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας 
κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), που διενεργήθηκε στις 20-06-2017, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε Ιωαννίνων «Αποκατάσταση στηθαίων στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού 100.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., σε 
βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος Έργων από πόρους του ΝΠΔΔ της Περιφέρειας 
Ηπείρου (ΚΑΕ 02.01.071.9771.9000.007),  

σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα 
οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, που αναδείχθηκε βάσει του 
από 04-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 
21/978/10-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά τον διενεργηθέντα έλεγχο των δικαιολογητικών και αφού 

διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη και σύμφωνα με 
τους όρους της οικίας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται την 
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κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΦΛΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ». 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ Α’147), που διενεργήθηκε στις 20-06-2017, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Π.Ε Ιωαννίνων «Αποκατάσταση στηθαίων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο», 
προϋπολογισμού 100.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.,  

στον οριστικό ανάδοχο, Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΦΛΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» με ποσοστό έκπτωσης 58% και ποσό προσφοράς 33.870,96 € (χωρίς ΦΠΑ), 
σύμφωνα με το από 04-07-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με 
την αριθμ. 21/978/10-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, 
2ου/10-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με 
τους όρους της οικίας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία 
«ΦΛΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 33.870,96 € χωρίς ΦΠΑ, με δαπάνη η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Έργων από πόρους του ΝΠΔΔ της Περιφέρειας 
Ηπείρου (ΚΑΕ 02.01.071.9771.9000.007), σύμφωνα με την αριθμ. 10/465/05-04-2017 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και της με α/α 1036 και αρ. πρωτ. 29699/2593/05-04-
2017 (ΑΔΑ: ΩΡΝΠ7Λ9-70Η) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με 
α/α 1033 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου.  

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Ηλίας Γκεσούλης, ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5.Πότσης Οδυσσέας 

6. Γκεσούλης Ηλίας 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 25/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 83907/3322/14-08-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 των Πρακτικών Ι/13-07-2017, ΙΙ/08-08-2017 και ΙΙΙ/11-08-2017 (δικαιολογητικά 
συμμετοχής, τεχνικές και οικονομικές προσφορές) της Επιτροπής Διενέργειας του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και ανάπτυξη σε πιλοτικό στάδιο 
συστήματος ελέγχου των αλγών με υπερήχους στη Λίμνη Παμβώτιδα», 
προϋπολογισμού 50.000,00 € 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 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) 
Απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 

http://www.php.gov.gr/
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Α’241), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», 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, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 
Α’125). 

6. Την αριθμ. 18/807/16-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, και καταρτίσθηκαν οι 
όροι της διακήρυξής του, για την «Προμήθεια και ανάπτυξη σε πιλοτικό στάδιο συστήματος 
ελέγχου των αλγών με υπερήχους στη Λίμνη Παμβώτιδα», προϋπολογισμού 50.000,00 € 
με ΦΠΑ (40.322,55 € πλέον ΦΠΑ), βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών και του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης 
Παμβώτιδας, η σύναψη της οποίας αποφασίσθηκε με την αριθμ. 3/58/05-05-2017 
απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Π.Η.  

Επίσης, εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού € 50.000,00 με ΦΠΑ, και η διάθεση της 
αντίστοιχης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)» για την εκτέλεση του ως άνω υποέργου, και 
συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα μέλη της προβλεπόμενης στο άρθρο 221 του Ν. 
4412/2016, τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών, του 
ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης  Οικονομικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
83802/7046/14-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 83903/3321/14-08-2017 στον 
φάκελο εισηγήσεων Ο.Ε. 2017), με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα, τα 
Πρακτικά Νο I, II & III της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια συστημάτων ελέγχου ανάπτυξης αλγών με 
υπερήχους και εγκατάστασή τους στη Λίμνη Παμβώτιδα», προϋπολογισμού 50.000,00 €, 
με Φ.Π.Α., για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.  

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 25/1237/17-08-2017) 

 Εγκρίνει τα Πρακτικά Ι/13-07-2017, ΙΙ/08-08-2017 και ΙΙΙ/11-08-2017 (δικαιολογητικά 
συμμετοχής, τεχνικές και οικονομικές προσφορές) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού 
διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
με βάση την τιμή, για την «Προμήθεια και ανάπτυξη σε πιλοτικό στάδιο συστήματος ελέγχου 
των αλγών με υπερήχους στη Λίμνη Παμβώτιδα», προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ 
(40.322,55 € πλέον ΦΠΑ), του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000007, βάσει 
της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου 
Ιωαννιτών και του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας, η σύναψη της οποίας 
αποφασίσθηκε με την αριθμ. 3/58/05-05-2017 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος 
Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Π.Η., βάσει της αριθμ. 61621/5318/29.06.2017 
διακήρυξης, 

τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο 
μέρος αυτής, και σύμφωνα με τα οποία:  

Α. Πρακτικό Ι/13-07-2017: η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προέβη στην 
αποσφράγιση των προσφορών που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ήτοι των: α) ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ β) «SCIENTACT Α.Ε.» και γ) «ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε.» και στη συνέχεια στον έλεγχο, 
καταγραφή και αξιολόγηση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική 
Προσφορά»,  
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Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, μετά από τον έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας 
των στοιχείων του υποφακέλου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, έκρινε ομόφωνα ότι οι υπό 
κρίση φάκελοι όλων των διαγωνιζομένων, είναι επαρκείς ως προς το περιεχόμενό τους, 
σύμφωνα με τα άρθρο 14 της Προκήρυξης και καλύπτουν τις προβλέψεις και ελάχιστες 
απαιτήσεις ως προς την υποβολή προσφοράς,  

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των 
στοιχείων του Υποφακέλου «Τεχνική Προσφορά» των τριών (3) διαγωνιζομένων και αφού 
κατέγραψε αναλυτικά τις διαπιστώσεις της, έκρινε ομόφωνα να συνεχιστεί η διαγωνιστική 
διαδικασία και να κληθούν και οι τρεις διαγωνιζόμενοι να συμπληρώσουν ορθά τα 
υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά σύμφωνα με όσα αναλυτικά 
αναφέρονται στο Πρακτικό. 

Β. Πρακτικό ΙΙ/08-08-2017:  η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε την 
εμπρόθεσμη κατάθεση των φακέλων των συμπληρωματικών εγγράφων και από τους τρεις 
διαγωνιζόμενους και έλεγξε την ορθή συμπλήρωση των δικαιολογητικών συμμετοχής – 
τεχνικής προσφοράς σύμφωνα με το Πρακτικό Ι, ομόφωνα αποφάσισε και εισηγείται την 
αποδοχή της συμμετοχής στη συνέχεια της Διαγωνιστικής Διαδικασίας των προσφορών και 
των τριών διαγωνιζόμενων: α) ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ β) «SCIENTACT Α.Ε.» και γ) 
«ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε.», δεδομένου ότι πληρούν τις απαιτήσεις που θέτει η προκήρυξη ως προς τα 
υποβαλλόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια συμμετοχής 
στο διαγωνισμό και αποδοχής των τεχνικών προσφορών. 

Γ. Πρακτικό ΙΙΙ/11-08-2017: η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην 
αποσφράγιση, καταγραφή και έλεγχο των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζόμενων: α) 
ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ β) «SCIENTACT Α.Ε.» και γ) «ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε.», και ομόφωνα 
αποφάσισε και εισηγείται την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού την 
εταιρεία ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε., η οποία προσέφερε την χαμηλότερη τιμή ποσού € 39.680,00 με 
ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 11 της Προκήρυξης. 

 Σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα στην παρούσα απόφαση, Πρακτικά Ι/13-07-2017, ΙΙ/08-08-
2017 και ΙΙΙ/11-08-2017 (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικές και οικονομικές προσφορές) της 
Επιτροπής Διενέργειας στον συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την «Προμήθεια και 
ανάπτυξη σε πιλοτικό στάδιο συστήματος ελέγχου των αλγών με υπερήχους στη Λίμνη 
Παμβώτιδα», προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ (40.322,55 € πλέον ΦΠΑ), του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000007, βάσει της αριθμ. 61621/5318/29.06.2017 
διακήρυξης,  

Αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης, η εταιρεία «ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε.», της οποίας η προσφορά 
υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, πληροί τις απαιτήσεις που θέτει η προκήρυξη ως προς τα 
υποβαλλόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια συμμετοχής 
στο διαγωνισμό και αποδοχής των τεχνικών προσφορών, και προσέφερε την χαμηλότερη τιμή 
ποσού € 39.680,00 με ΦΠΑ. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Γκεσούλης Ηλίας 

7. Ζάψας Γεώργιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο I 

της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της προμήθειας με τίτλο: 
« Προμήθεια συστημάτων ελέγχου ανάπτυξης αλγών με υπερήχους και εγκατάστασή τους 

στη Λίμνη Παμβώτιδα» 

σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/16 

Ι. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ – ΑΡΙΘΜΗΣΗ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ΚΑΙ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Την 12η Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30, συνήλθε σε δημόσια ανοικτή συνεδρίαση, 

παρουσία εκπροσώπων των Υποψηφίων, στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου, («Αναθέτουσα Αρχή») 

στα Ιωάννινα (Δ/νση Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Πλατεία Πύρρου 1, 45221, 

Ιωάννινα) η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή») του Συνοπτικού Διαγωνισμού 

για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «Προμήθεια συστημάτων 

ελέγχου ανάπτυξης αλγών με υπερήχους και εγκατάστασή τους στη Λίμνη Παμβώτιδα» (εφεξής ο 

«Διαγωνισμός»), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 18/807/16-06-2017 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να ασκήσει τα καθήκοντά της, 

σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (εφεξής η «Προκήρυξη»). 

Παρόντα ήταν τα μέλη της Επιτροπής, ήτοι: 

1. Δημήτριος Γεωργίου, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πρόεδρος, 

2. Θωμαϊς Δημητρίου, ΠΕ Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, τακτικό μέλος, 

3. Βαγιούλα Διαμάντη, ΠΕ Περιβάλλοντος, τακτικό μέλος, 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε τη νόμιμη συγκρότηση και σύγκλιση της Επιτροπής και 

την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της δημόσιας συνεδρίασης και η Επιτροπή παρέλαβε τους 

φακέλους συμμετοχής από το πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής (υπογράφοντας το από 

12.07.2017 σχετικό Πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής). Οι φάκελοι συμμετοχής  ήταν συνολικά 

τρεις (3). 

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν φάκελο συμμετοχής, κατά χρονική σειρά κατάθεσης του φακέλου 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, ήταν οι εξής: 

(1) ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

Ο φάκελος εκδήλωσης ενδιαφέροντος έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 67811/5903/11.07.2017. 

(2) Εταιρεία: SCIENTACT Α.Ε 

Ο φάκελος εκδήλωσης ενδιαφέροντος έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 68640/5965/12.07.2017.  

(3) Εταιρεία: ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε.  

Ο φάκελος εκδήλωσης ενδιαφέροντος έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 68767/5982/12.07.2017.  

Στη δημόσια αυτή συνεδρίαση, παρουσία των ενδιαφερομένων που επιθυμούσαν να παρίστανται, η 

Επιτροπή έλεγξε την εμπρόθεσμη κατάθεση των φακέλων συμμετοχής, διαπίστωσε ότι όλοι οι 
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φάκελοι ήταν σφραγισμένοι σύμφωνα με το  άρθρο 14 της Προκήρυξης, τους αρίθμησε σύμφωνα με 

τη χρονική σειρά κατάθεσης στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής και τους μονόγραψε εξωτερικά. 

Διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος υποψηφιότητας του κ. Κωστούρου Βασίλειου δεν έφερε τη σήμανση 

διατυπωμένη όπως ακριβώς αναφέρεται στο άρθρο 14 της Προκήρυξης και συγκεκριμένα δεν 

συμπεριλάμβανε τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Τον τίτλο: «Για την Επιτροπή Διαγωνισμού» και  

 Τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας τα οποία προέκυπταν μόνο από την ετικέτα της 

ταχυδρομικής υπηρεσίας.  

Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι σύμφωνα με το άρθρο 19 της Προκήρυξης και το άρθρο 102 του 

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) παράγραφοι 1 και 2, οι ανωτέρω λόγοι δεν αποτελούν λόγο 

απόρριψης της προσφοράς. Πρόκειται για «…επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα 

που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση…..». Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στην 

αναθέτουσα  αρχή να κληθεί εγγράφως ο υποψήφιος να συμπληρώσει τα ανωτέρω με την σύνταξη 

όπως ακριβώς ζητείται από το άρθρο 14 της Προκήρυξης. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των κύριων φακέλων προσφοράς και 

ολοκλήρωσε τη μονογραφή των υποφακέλων συμμετοχής. Διαπιστώθηκε ότι οι υποφάκελοι 

υποψηφιότητας του κ. Κωστούρου Βασίλειου, υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 

υποφάκελος «Τεχνική Προσφορά» και υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά», δεν έφεραν τις 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου όπως απαιτείται από το άρθρο 14 της Προκήρυξης. Η Επιτροπή 

αποφάσισε ομόφωνα, όπως και ανωτέρω, ότι πρόκειται για «…επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα 

τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση…..» και ότι επιδέχονται συμπλήρωση 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/2016. 

Η Επιτροπή προχώρησε στην κατά φύλλο μονογραφή των στοιχείων του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Τεχνική Προσφορά» των συμμετεχόντων τριών 

(3) διαγωνιζόμενων.  

ΙΙ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

Την ίδια ημέρα (12 Ιουλίου 2017), η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των στοιχείων και 

δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» από τους τρεις 

(3) Υποψηφίους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14 και 15 της Προκήρυξης. 

Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των στοιχείων του υποφακέλου των «Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής» των τριών (3) Υποψηφίων, κατά χρονική σειρά κατάθεσης στο πρωτόκολλο της 

Αναθέτουσας Αρχής, και, αφού ακούστηκαν οι απόψεις των μελών της, προέβη στις εξής ομόφωνες 

διαπιστώσεις: 

(1) Η Επιτροπή, μετά από τον έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων του υποφακέλου 

των Δικαιολογητικών Συμμετοχής του πρώτου, κατά χρονική σειρά κατάθεσης, Υποψηφίου με 

την επωνυμία Κωστούρος Βασίλειος, έκρινε ομόφωνα ότι ο υπό κρίση υποφάκελος 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» είναι επαρκής ως προς το περιεχόμενό του, σύμφωνα με το άρθρο 

14 της Προκήρυξης και καλύπτει τις προβλέψεις και ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την υποβολή 

προσφοράς.  

(2) Η Επιτροπή, μετά από τον έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων του υποφακέλου 

των Δικαιολογητικών Συμμετοχής του δεύτερου, κατά χρονική σειρά κατάθεσης, Υποψηφίου με 
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την επωνυμία SCIENTACT Α.Ε, έκρινε ομόφωνα ότι ο υπό κρίση φάκελος «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» είναι επαρκής ως προς το περιεχόμενό του, σύμφωνα με τα άρθρο 14 της 

Προκήρυξης και καλύπτει τις προβλέψεις και ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την υποβολή 

προσφοράς.  

(3) Η Επιτροπή, μετά από τον έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων του υποφακέλου 

των Δικαιολογητικών Συμμετοχής του δεύτερου, κατά χρονική σειρά κατάθεσης, Υποψηφίου με 

την επωνυμία ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε., έκρινε ομόφωνα ότι ο υπό κρίση φάκελος «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» είναι επαρκής ως προς το περιεχόμενό του, σύμφωνα με τα άρθρο 14 της 

Προκήρυξης και καλύπτει τις προβλέψεις και ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την υποβολή 

προσφοράς.  

Την ίδια ημέρα (12 Ιουλίου 2017), η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του υποφακέλου «Τεχνική 

Προσφορά» κάθε υποψήφιου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14 της Προκήρυξης.  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε τη λήξη της δημόσιας συνεδρίασης αφού ενημέρωσε τα μέλη ότι 

την επόμενη ημέρα (13.7.2017) θα ακολουθήσει κλειστή συνεδρίαση για να γίνει ο έλεγχος 

ορθότητας των στοιχείων του υποφακέλου «Τεχνική Προσφορά» κάθε υποψήφιου και η αξιολόγηση 

των τεχνικών προσφορών. 

 

ΙΙΙ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Την επόμενη ημέρα (13.7.2017) η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των στοιχείων του Υποφακέλου 

«Τεχνική Προσφορά» των τριών (3) Υποψηφίων, κατά χρονική σειρά κατάθεσης στο πρωτόκολλο της 

Αναθέτουσας Αρχής, και, αφού ακούστηκαν οι απόψεις των μελών της, προέβη στις εξής ομόφωνες 

διαπιστώσεις: 

(1) Η Επιτροπή, μετά από τον έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων του υποφακέλου 

της Τεχνικής Προσφοράς του πρώτου, κατά χρονική σειρά κατάθεσης, Υποψηφίου με την 

επωνυμία Κωστούρος Βασίλειος, έκρινε ομόφωνα ότι ο υπό κρίση φάκελος «Τεχνική 

Προσφορά» δεν είναι επαρκής ως προς το περιεχόμενό του καθότι τα τεχνικά φυλλάδια και το 

πιστοποιητικό ποιότητας του προσφερόμενου προϊόντος που έχουν εκδοθεί σε ξένη γλώσσα, δεν 

έχουν υποβληθεί σε νόμιμα επικυρωμένα και νομίμως μεταφρασμένα αντίγραφα στην Ελληνική 

Γλώσσα. Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 14.3 της Προκήρυξης, η παράβαση του ανωτέρω 

όρου αποτελεί λόγο αποκλεισμού.  

(2) Η Επιτροπή, μετά από τον έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων του υποφακέλου 

της Τεχνικής Προσφοράς του δεύτερου, κατά χρονική σειρά κατάθεσης, Υποψηφίου με την 

επωνυμία SCIENTACT Α.Ε, έκρινε ομόφωνα ότι ο υπό κρίση φάκελος «Τεχνική Προσφορά» δεν 

είναι επαρκής ως προς το περιεχόμενό του καθότι το πιστοποιητικό ποιότητας του 

προσφερόμενου προϊόντος που έχει εκδοθεί σε ξένη γλώσσα, δεν έχει υποβληθεί σε νόμιμα 

επικυρωμένο και νομίμως μεταφρασμένο αντίγραφο στην Ελληνική Γλώσσα. Σύμφωνα με το 

άρθρο 14 παράγραφος 14.3 της Προκήρυξης, η παράβαση του ανωτέρω όρου αποτελεί λόγο 

αποκλεισμού.  

(3) Η Επιτροπή, μετά από τον έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων του υποφακέλου 

της Τεχνικής Προσφοράς του τρίτου, κατά χρονική σειρά κατάθεσης, Υποψηφίου με την 

επωνυμία ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε., διαπίστωσε ότι η Τεχνική Προσφορά, δεν έφερε μονογραφή ανά 
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φύλλο, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 4 της Προκήρυξης. Η Επιτροπή αποφάσισε 

ομόφωνα, όπως και ανωτέρω, ότι σύμφωνα με το άρθρο 19 της Προκήρυξης και το άρθρο 102 

του Ν.4412/2016 πρόκειται για «…επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που 

επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση…..» και ότι επιδέχονται συμπλήρωση σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/2016. Στη συνέχεια της συνεδρίασης, η Επιτροπή 

διαπίστωσε ότι ο υπό κρίση φάκελος «Τεχνική Προσφορά» δεν είναι επαρκής ως προς το 

περιεχόμενό του καθότι τα τεχνικά φυλλάδια και το πιστοποιητικό ποιότητας του 

προσφερόμενου προϊόντος που έχουν εκδοθεί σε ξένη γλώσσα, δεν έχουν υποβληθεί σε νόμιμα 

επικυρωμένα και νομίμως μεταφρασμένα αντίγραφα στην Ελληνική Γλώσσα. Σύμφωνα με το 

άρθρο 14 παράγραφος 14.3 της Προκήρυξης, η παράβαση του ανωτέρω όρου αποτελεί λόγο 

αποκλεισμού.  

Λαμβανομένων υπ’ όψιν όλων των ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι: 

Οι προσφορές των υποψηφίων: 

 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 SCIENTACT Α.Ε. 

 ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε. 

Δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ορθής υποβολής των προσφορών καθότι σύμφωνα με την παράγραφο 

14.3 της Προκήρυξης : «Όλα τα πιστοποιητικά ποιότητας και τα τεχνικά φυλλάδια που έχουν εκδοθεί 

σε ξένη γλώσσα, θα υποβληθούν σε νόμιμα επικυρωμένα και νομίμως μεταφρασμένα αντίγραφα 

στην Ελληνική Γλώσσα, επί ποινή αποκλεισμού». 

Για λόγους όμως δημοσίου συμφέροντος και προκειμένου να μην ακυρωθεί η διενέργεια του 

συνοπτικού διαγωνισμού, η Επιτροπή  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ομόφωνα 

να συνεχιστεί η διαγωνιστική διαδικασία και να κληθούν και οι τρεις διαγωνιζόμενοι να 

συμπληρώσουν ορθά τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά σύμφωνα με όσα 

αναλυτικά αναφέρονται στο παρόν Πρακτικό. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 
 

Ιωάννινα, 13 Ιουλίου 2017 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ο Πρόεδρος 
 

Τα Μέλη 

Δημήτριος Γεωργίου 
(ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικών) 

Θωμαϊς  Δημητρίου 
(ΠΕ Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών) 

Βαγιούλα Διαμάντη 
(ΠΕ Περιβάλλοντος) 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο II 

της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της προμήθειας με τίτλο: 
« Προμήθεια συστημάτων ελέγχου ανάπτυξης αλγών με υπερήχους και εγκατάστασή τους 

στη Λίμνη Παμβώτιδα» 
σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/16. 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» , «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

 

Την 8η Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00, συνήλθε σε συνεδρίαση, στην έδρα 

της Περιφέρειας Ηπείρου, («Αναθέτουσα Αρχή») στα Ιωάννινα (Δ/νση Οικονομικού 

Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Πλατεία Πύρρου 1, 45221, Ιωάννινα) η Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την 

παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «Προμήθεια συστημάτων ελέγχου ανάπτυξης αλγών με 

υπερήχους και εγκατάστασή τους στη Λίμνη Παμβώτιδα», η οποία συγκροτήθηκε με την 

υπ’ αρ. 18/807/16-06-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου, προκειμένου να ασκήσει τα καθήκοντά της, σύμφωνα με τους όρους της 

Προκήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού. 

Παρόντα ήταν τα μέλη της Επιτροπής, ήτοι: 

4. Δημήτριος Γεωργίου, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πρόεδρος, 

5. Θωμαϊς Δημητρίου, ΠΕ Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, τακτικό μέλος, 

6. Βαγιούλα Διαμάντη, ΠΕ Περιβάλλοντος, τακτικό μέλος, 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε τη νόμιμη συγκρότηση και σύγκλιση της 

Επιτροπής και την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή 

σε συνέχεια του αριθ. πρωτ. οικ. 76075/6414/26.07.2017 εγγράφου της με θέμα: 

«Πρόσκληση για τη συμπλήρωση δικαιολογητικών φακέλου συμμετοχής στον Συνοπτικό 

Διαγωνισμό (Αριθμός Διακήρυξης: 61621/5318/29.06.2017)» προέβη στην αποσφράγιση 

των φακέλων «Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά» των διαγωνιζόμενων. Οι φάκελοι 

συμπληρωματικών δικαιολογητικών ήταν τρεις (3) και διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή με τα 

έγγραφα: 

 Αρ. πρωτ. 79253/6640/02.08.2017 του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης 

Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου «Διαβίβαση φακέλου συμπληρωματικών 

εγγράφων – δικαιολογητικών της Scientact Α.Ε…». 

 Αρ. πρωτ. 80214/6737/04.08.2017 του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης 

Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου «Διαβίβαση φακέλου συμπληρωματικών 

εγγράφων – δικαιολογητικών των ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε…». 

Στη συνεδρίαση αυτή, η Επιτροπή αφού διαπίστωσε την εμπρόθεσμη κατάθεση των 
φακέλων των συμπληρωματικών εγγράφων και από τους τρεις διαγωνιζόμενους και 
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έλεγξε την ορθή συμπλήρωση των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς 
σύμφωνα με το Πρακτικό Ι ( 12.07.2017), ομόφωνα αποφάσισε και  
 

Εισηγείται 
 
Την αποδοχή της συμμετοχής στη συνέχεια της Διαγωνιστικής Διαδικασίας των 
προσφορών και των τριών διαγωνιζόμενων ήτοι: 
 
ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

SCIENTACT Α.Ε. 

ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε. 
 
δεδομένου ότι πληρούν τις απαιτήσεις που θέτει η προκήρυξη ως προς τα υποβαλλόμενα 
δικαιολογητικά συμμετοχής και τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια συμμετοχής στο 
διαγωνισμό και αποδοχής των τεχνικών προσφορών. 
 
Την Τρίτη 8 Αυγούστου 2017 η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις εργασίες της σχετικά με τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζόμενων και την αξιολόγηση των 
τεχνικών προσφορών και ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 
Ενημέρωσε την Επιτροπή ότι θα ακολουθήσει γραπτή πρόσκλησή τους για την 
πραγματοποίηση της επόμενης ανοιχτής δημόσιας συνεδρίασης σχετικά με την 
αποσφράγιση των υποφακέλων Οικονομικής Προσφοράς των υποψήφιων. Οι 
διαγωνιζόμενοι θα ενημερωθούν για την γραπτή ανακοίνωση για την ημερομηνία και ώρα 
της επόμενης δημόσιας συνεδρίασης για την αποσφράγιση των Φακέλων Οικονομικής 
Προσφοράς με fax και email. 
 
Το παρόν Πρακτικό ΙΙ συντάχθηκε και υπογράφηκε σε πέντε (5) αντίγραφα. 
 

 

Ιωάννινα, 08 Αυγούστου 2017 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ο Πρόεδρος 
 

Τα Μέλη 

Δημήτριος Γεωργίου 
(ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικών) 

Θωμαϊς  Δημητρίου 
(ΠΕ Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών) 

Βαγιούλα Διαμάντη 
(ΠΕ Περιβάλλοντος) 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο IIΙ 

της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της προμήθειας με τίτλο: 
« Προμήθεια συστημάτων ελέγχου ανάπτυξης αλγών με υπερήχους και εγκατάστασή 

τους στη Λίμνη Παμβώτιδα» 
σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/16. 

 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Την 11η Αυγούστου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30π.μ. συνήλθε σε 

συνεδρίαση, στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου, στα Ιωάννινα (Πλατεία Πύρρου 1, 

45221, Ιωάννινα) η Επιτροπή Διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «Προμήθεια συστημάτων ελέγχου 

ανάπτυξης αλγών με υπερήχους και εγκατάστασή τους στη Λίμνη Παμβώτιδα», η 

οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 18/807/16-06-2017 Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να ασκήσει τα καθήκοντά της, 

σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού. 

Παρόντα ήταν τα μέλη της Επιτροπής, ήτοι: 

7. Δημήτριος Γεωργίου, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πρόεδρος, 

8. Θωμαϊς Δημητρίου, ΠΕ Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, τακτικό μέλος, 

9. Βαγιούλα Διαμάντη, ΠΕ Περιβάλλοντος, τακτικό μέλος, 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε τη νόμιμη συγκρότηση και σύγκλιση 

της Επιτροπής και την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η 

Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. Οι οικονομικές 

προσφορές είναι οι εξής: 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

Συνολική αξία 

χωρίς Φ.Π.Α. 

Συνολική αξία με 

Φ.Π.Α. 24% 

1. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  35.000 43.400 

2. SCIENTACT Α.Ε. 37.500 46.500 

3. ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε. 32.000 39.680 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 της Προκήρυξης, κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης 

είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε και 
 

Εισηγείται 
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την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού την εταιρεία ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε., 
η οποία προσέφερε την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με το άρθρο 11 της Προκήρυξης. 
Η Επιτροπή κοινοποιεί το παρόν Πρακτικό (με fax και email) στους διαγωνιζόμενους  

ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε. 

SCIENTACT Α.Ε. 

ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

προς ενημέρωσή τους και το υποβάλλει στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης 
Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου ώστε να προβεί στις νόμιμες διαδικασίες ως 
Αναθέτουσα Αρχή. 
 
Το παρόν Πρακτικό ΙΙΙ συντάχθηκε και υπογράφηκε σε πέντε (5) αντίγραφα. 
 

 

Ιωάννινα, 11 Αυγούστου 2017 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ο Πρόεδρος 
 

Τα Μέλη 

Δημήτριος Γεωργίου 
(ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικών) 

Θωμαϊς  Δημητρίου 
(ΠΕ Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών) 

Βαγιούλα Διαμάντη 
(ΠΕ Περιβάλλοντος) 

  

 

 

 

  

ΑΔΑ: 7ΑΑ37Λ9-Ι3Χ



-22- 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 25/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 83907/3322/14-08-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής 
του, για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου για τις 
ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α. και 
συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) 
Απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις 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) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
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2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 83021/6995/11-
08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 83582/3263/11-08-2017 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… ► Σας παρακαλούμε για την έγκριση διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου για τις ανάγκες της 

Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 74.400,00 €, με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του 

έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2017ΕΠ53000002, με τίτλο: «Αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και ειδικών δράσεων Π.Η. 2017-2019». 
 Για το παραπάνω υποέργο έχει εγκριθεί η διάθεση πίστωσης και ο ορισμός των αποφαινόμενων 

οργάνων, με την με αριθμ. 69352/2954/13-07-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

 ► Επιπλέον σας αποστέλλουμε σχέδιο της διακήρυξης του διαγωνισμού, με συνημμένη τη 

μελέτη (τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογισμός), όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών 

Έργων και σας παρακαλούμε για την τελική κατάρτιση των όρων της και τη σύνταξή της. 

 ► Σας παρακαλούμε ακόμη, λόγω αρμοδιότητας, για τη συγκρότηση της προβλεπόμενης, από 

το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού, ως ακολούθως: 

1. Τσώλα Αλεξάνδρα του Κων/νου, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών, με βαθμό Α΄, ως πρόεδρος, 

αναπληρούμενη από την Καραγιώτη Αικατερίνη του Δημοσθένη, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών, με 

βαθμό Β΄. 

2. Δημητρίου Χριστίνα του Ευαγγέλου, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών, με βαθμό Α', 

αναπληρούμενη από τον Τσιούμπο Δημήτριο του Γεωργίου, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών, με 

βαθμό Β΄. 

3. Στάμο Γεώργιο του Λάμπρου, του κλάδου Τ.Ε. Εργοδηγών με βαθμό Α, αναπληρούμενος από 

την Γόγολου Ασπασία του Γεωργίου, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών, με βαθμό Α΄. 

 Οι αρμοδιότητες της ως άνω Επιτροπής θα είναι οι ακόλουθες: 

α) αξιολογούν τις προσφορές των προσφερόντων ή υποψηφίων, β) ελέγχουν την καταλληλότητα 

των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, δ) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή 

υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των 

αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, ε) γνωμοδοτούν 

για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης και στ) στο στάδιο της εκτέλεσης 

γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του 

συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου. 

…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 25/1238/17-08-2017) 

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του υποέργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου για τις ανάγκες της 
Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α. και  

καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού, με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως 
συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, με συνημμένη τη μελέτη (τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογισμός), όπως 
συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάπτεται στην 
ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 83021/6995/11-08-2017 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών. 
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Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού 74.400,00 €, με Φ.Π.Α., και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2017ΕΠ53000002, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Π.Η. 
2017-2019», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου. 

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, τριμελή Επιτροπή 
Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών, του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού, και 
ορίζει τα μέλη αυτής με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου, ως 
εξής: 

1. Τσώλα Αλεξάνδρα του Κων/νου, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών, με βαθμό Α΄, ως πρόεδρος, 
αναπληρούμενη από την Καραγιώτη Αικατερίνη του Δημοσθένη, του κλάδου Π.Ε. 
Μηχανικών, με βαθμό Β΄. 

2. Δημητρίου Χριστίνα του Ευαγγέλου, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών, με βαθμό Α', 
αναπληρούμενη από τον Τσιούμπο Δημήτριο του Γεωργίου, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών, 
με βαθμό Β΄. 

3. Στάμο Γεώργιο του Λάμπρου, του κλάδου Τ.Ε. Εργοδηγών με βαθμό Α, αναπληρούμενος 
από την Γόγολου Ασπασία του Γεωργίου, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών, με βαθμό Α΄. 

Η ως άνω Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 έχει 
ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογεί τις προσφορές των προσφερόντων ή 
υποψηφίων, β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη 
συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, γ) ελέγχει και αξιολογεί τις 
προσφορές, δ) εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη 
διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την 
αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, ε) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο 
θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης και στ) στο στάδιο της εκτέλεσης 
γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του 
συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του 
αναδόχου. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Γκεσούλης Ηλίας 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 25/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 83907/3322/14-08-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κατάρτιση των 
όρων της διακήρυξής του, πραγματοποίηση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και δέσμευση 
πολυετούς υποχρέωσης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Ιωαννίνων για το διάστημα από 11-09-2017 έως 31-08-2019, με δικαίωμα τρίμηνης 
παράτασης (έως 30-11-2019). 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) 
Απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.  

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως 
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τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227), του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 
Α’241), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 
(ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 
του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125), του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 
227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206 Α΄) καθώς και την 
υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις 
αυτής. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 83319/7017/11-
08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 83591/3265/11-08-2017 στον φάκελο 2017 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  

Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-

2019, έως 31-08-2019, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, έως 30-11-2019,   απαιτείται η 

διενέργεια  Διεθνούς – Ανοικτού - Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, ο προϋπολογισμός του οποίου, 

συμπεριλαμβανομένων των προαιρέσεων (για τροποποίηση δρομολογίων και τρίμηνης παράτασης) 

και του Φ.Π.Α., ανέρχεται στο ποσό των 7.663.432,56  €, σύμφωνα με το αρ. 3418/09-08-2017 

έγγραφο του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων, με το 

οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας, αναλυτικός πίνακας των κοστολογημένων δρομολογίων 

για τις ανάγκες μεταφοράς μαθητών .   

Αφού λάβετε υπόψη τα ανωτέρω και  έχοντας υπόψη: …. 

7. Το με αρ. 3418/09-08-2017  έγγραφο του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης 

Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων, το οποίο πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία μας ως 

εισερχόμενο έγγραφο με αρ. 82879/6979/;0-08-2017 και με το οποίο μας διαβιβάστηκε ο 

πίνακας των σχεδιασμένων και κοστολογημένων δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών, 

χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, κατά τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (έως 

31-08-2019), σύμφωνα με την ΚΥΑ 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013). 

8. Το Ν. 4412/2016, (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

9. Την ανάγκη για την απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών με την έναρξη της νέας σχολικής 

χρονιάς. 

Παρακαλούμε όπως: 

 1. Εγκρίνετε την  πραγματοποίηση  της δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το διάστημα από 11-09-

2017  έως  την 31-08-2019, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2019), τη δέσμευση και 

τη διάθεση της πίστωσης ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος του εγκεκριμένου προυπολογισμού της 

Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων) έτους 2017, καθώς και την δέσμευση 

των πιστώσεων των προϋπολογισμών της Π.Ε. Ιωαννίνων, οικονομικών ετών  2018  και 2019 

(πολυετής δέσμευση υποχρέωσης), σύμφωνα με τις διατάξεις  του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη 

υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄) και σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. ….. 

2. Εγκρίνετε τη διενέργεια και τους συνημμένους στην παρούσα, όρους διακήρυξης,  διεθνή  

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  της τιμής, για την ανάθεση 

υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής 

αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019, ήτοι για διάστημα 

από 11-09-2017 έως 31-08-2018, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2019), συνολικού 

προϋπολογισμού 7.663.432,56 €, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης (άρθρο 2 της 

Κ.Υ.Α 24001/16-06-2013) και Φ.Π.Α. (CPV:60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών) 

…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 25/1239/17-08-2017) 
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Α. Εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το διάστημα από 
11-09-2017 έως  την 31-08-2019, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2019), 
συνολικού ποσού 7.663.432,56 € τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων ανά ΕΦ και ΚΑΕ, σε 
βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων) οικ. έτους 2017, καθώς και την δέσμευση των πιστώσεων των προϋπολογισμών 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, οικονομικών ετών 2018 και 2019 (πολυετής δέσμευση υποχρέωσης), 
σύμφωνα με τις διατάξεις  του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
(ΦΕΚ 145 Α΄), όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής:  

Α/Α Ε.Φ. Κ.Α.Ε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

2017 

ΔΑΠΑΝΗ 

2018 

ΔΑΠΑΝΗ 

2019 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ  

1 191 0821 

Μεταφορά μαθητών 

Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Π.Ε. 

Ιωαννίνων 

532.127,21 € 1.255.820,22 € 1.150.577,29 € 2.938.524,73 € 

2 192 0821 

Μεταφορά μαθητών 

Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Π.Ε. 

Ιωαννίνων 

855.617,11€ 2.019.256,39 € 1.850.034,33 € 4.724.907,83 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  1.387.744,33 € 3.275.076,61 € 3.000.611,62 € 7.663.432,56 € 

 

Β. Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής 
αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019, ήτοι για διάστημα 
από 11-09-2017 έως 31-08-2018, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2019), 
συνολικού προϋπολογισμού 7.663.432,56 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης 
(άρθρο 2 της Κ.Υ.Α 24001/16-06-2013) και Φ.Π.Α. (CPV:60130000 Υπηρεσίες Ειδικών 
Οδικών Μεταφορών), σε βάρος των πιστώσεων των ΕΦ 191 & 192, ΚΑΕ 0821 του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων, και 

Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 
μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική 
τους μονάδα και αντίστροφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ Β΄/14-6-
2013) ΚΥΑ, με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο 
Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται 
στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 83319/7017/11-08-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Γκεσούλης Ηλίας 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 25/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 83907/3322/14-08-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση της διακήρυξης του 
διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών χωρικής 
αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018 – 2019 (έως 31-08-
2019) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) 
Απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.  

5. Τις 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), του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν.2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 

http://www.php.gov.gr/
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του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του 
Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 
4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125), του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206 Α΄)καθώς και 
την υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις 
αυτής. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 83521/7032/11-
08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 83585/3264/11-08-2017 στον φάκελο 2017 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Περίληψη της διακήρυξης του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που αναμένεται να 

προκηρυχθεί αμέσως μόλις εγκριθούν οι όροι διακήρυξής του από την Οικονομική Επιτροπή, 

δημοσιεύεται  στην  εφημερίδα των ευρωπαϊκών κοινοτήτων στην οποία αποστέλλεται 

ηλεκτρονικά ( άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 καθώς επίσης σε δύο ημερήσιες οικονομικές, δύο 

ημερήσιες νομαρχιακές  και μία εβδομαδιαία νομαρχιακή  εφημερίδα (παρ. 2, εδαφ. α, άρθρου 4 

του Π.Δ. 118/2007). Αναφέρουμε ότι η επιλογή των νομαρχιακών  εφημερίδων γίνεται από το 

Γραφείο Τύπου.  

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ημερήσιο και 

εβδομαδιαίο τύπο, βαρύνουν τον, κατά περίπτωση, ανάδοχο φορέα, αναλογικά με το μέρος του 

προϋπολογισμού των υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, για το οποίο θα υπογράψουν την οικεία 

σύμβαση και καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από αυτόν. 

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/07, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 

3801/2009: «Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της 

δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον 

εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση 

των νόμιμων παραστατικών. Οι εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του Ν. 3801/09 διακηρύξεις 

δημοπρασιών συνεχίζουν και ολοκληρώνονται με το προγενέστερο νομικό καθεστώς.» 

Σύμφωνα όμως με το Υπουργείο Οικονομικών (Υπ. Οικ. Δ15Β 1004915 ΕΞ 2013/10.01.2013), 

εφόσον για τις δημοσιεύσεις των διακηρύξεων, εντολείς είναι οι Δήμοι, τ. Νομαρχίες και άλλοι 

δημόσιοι φορείς, ορθώς τα τιμολόγια εκδίδονται επ' ονόματί τους, αφού είναι οι πράγματι και 

άμεσα αντισυμβαλλόμενοι και επιπλέον κατά την περίοδο των δημοσιεύσεων ο ανάδοχος που θα 

προκύψει είναι άγνωστος, ασχέτως εάν κατά νόμο και σύμφωνα με τη διακήρυξη τα έξοδα 

βαρύνουν τον τελευταίο (ανάδοχο). Τέλος, επισημαίνεται ότι ο χρόνος έκδοσης των τιμολογίων 

δεν επηρεάζεται από τον χρόνο και τον τρόπο εξόφλησης - είσπραξης της δικαιούμενης αμοιβής.  

Τα έξοδα δημοσίευσης του προαναφερόμενου διαγωνισμού έχουν προϋπολογιστεί στο ποσό των   

3.000  € και θα καταβληθούν στις εφημερίδες από την Περιφέρεια Ηπείρου. Όταν και εάν 

προκύψουν ανάδοχοι , το ποσό θα χρεωθεί σε αυτούς, κατά την παρ. 2 της παρούσης εισήγησης, 

και θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό που τους αναλογεί στο Ταμείο της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017 υπάρχει επαρκής εγγεγραμμένη πίστωση και θα 

βαρύνει τον Ειδικό Φορέα 072 ΚΑΕ 0841. 

Αφού λάβετε υπόψη τα ανωτέρω και  έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 

4071/2012, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου» (ΦΕΚ 204 Α΄), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις  του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρύθμιση συναφών 

θεμάτων» (ΦΕΚ 19 Α), όπως ισχύει. 

4. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄) 

5. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

6. Το με αρ. Δ15Β 1004915 ΕΞ 2013, έγγραφο της Δ/νσης Βιβλίων & Στοιχείων (15η), Τμήμα Β΄, 

της Γενικής Δ/νσης Φορολογίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Έκδοση 

τιμολογίων για τη δημοσίευση διακηρύξεων έργων-προμηθειών σε εφημερίδες» 

Παρακαλούμε όπως: Εγκρίνετε τη δαπάνη, δεσμεύσετε και διαθέσετε ποσό ύψους 3.000,00 € για 

την απαιτούμενη δαπάνη δημοσίευσης του διεθνούς ηλεκτρονικού  διαγωνισμού μεταφοράς 

μαθητών για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018 – 2019. …». 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000557_N0000019061_S0000078569
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8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 25/1240/17-08-2017) 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης ποσού € 3.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2017 (Ε.Φ.: 072 ΚΑΕ: 0841), για τη δημοσίευση της 
διακήρυξης του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών χωρικής 
αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018 – 2019 (έως 31-08-
2019) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Γκεσούλης Ηλίας 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 25/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις δεκαεπτά (17) του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 83907/3322/14-08-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης της διακήρυξης του ανοικτού 
(διεθνούς) διαγωνισμού, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της Σ.Υ.Δ.», ο οποίος ματαιώθηκε, βάσει της 
αριθμ. 22/1088/19-07-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το 
Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση του 
Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις 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) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου 
Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 

http://www.php.gov.gr/
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και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 
4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125) 

6. Την από 10-12-2012 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της 
Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ) 
Παράρτημα Ιωαννίνων, όπως τροποποιήθηκε την 23-07-2013 και την 23-12-2015, για την 
υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)», η σύναψη 
της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 13/94/03-12-2012 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως τροποποιήθηκε με τις 
όμοιες αριθμ. 10/65/23-07-2013 και 9/136/23-12-2015 αποφάσεις.  

7. Την αριθμ. 8/314/21-03-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, ηλεκτρονικού ανοικτού (διεθνούς) διαγωνισμού (άνω των ορίων), με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
της τιμής και με δημοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης στην 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της Σ.Υ.Δ.», προϋπολογισμού 226.755,64 € 
πλέον Φ.Π.Α. (ποσό με Φ.Π.Α. 279.999,99 €) της Πράξης «Κατασκευή Στέγης 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)», η οποία εντάχθηκε με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5000169 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με την αρ. πρωτ. 5391/19-01-2016 
απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και βάσει της από 10-12-2012 σχετικής 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ελληνικής Εταιρείας 
Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ) Παράρτημα Ιωαννίνων όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, η σύναψη της οποίας αποφασίστηκε με την αριθμ. 13/94/03-12-
2012 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και βάσει του αρ. 261/16-03-
2017 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, με το οποίο 
διατυπώθηκε η θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία 
προκήρυξης του υποέργου. Επίσης, εγκρίθηκε η δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, ποσού € 279.999,99 με Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2016ΕΠ01810001 και τίτλο «Κατασκευή Στέγης 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) (π.ε. 2013ΕΠ01880022)» για την υλοποίηση του 
υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της Σ.Υ.Δ.». 

8. Την αριθμ. 9/378/27-03-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού (διεθνούς) διαγωνισμού (άνω των 
ορίων), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιμής και με δημοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της 
διακήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με τους όρους και τα Παραρτήματα 
αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 25572/2223/24-03-2017 εισήγηση 
της Υπηρεσίας, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια 
εξοπλισμού για τη λειτουργία της Σ.Υ.Δ.», προϋπολογισμού 226.755,64 € πλέον Φ.Π.Α. (ποσό 
με Φ.Π.Α. 279.999,99 €) της Πράξης «Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 
(Σ.Υ.Δ.)», η οποία εντάχθηκε με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5000169 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» και στη ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 
2016ΕΠ01810001. Επίσης, συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα μέλη της προβλεπόμενης στο 
άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των 
προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, του ανωτέρω ηλεκτρονικού ανοικτού (διεθνούς) 
διαγωνισμού. 

9. Την αριθμ. 22/1088/19-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία Α) 
εγκρίθηκε το Πρακτικό 1ο/17-07-2017 (αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών – 
τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανωτέρω ηλεκτρονικού ανοικτού 
(διεθνούς) διαγωνισμού Β) Ματαιώθηκε η διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για την 
εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της 
Σ.Υ.Δ.», επειδή ο προκηρυχθείς με την αριθμ. 31829/2735/11-04-2017 Διακήρυξη (με α/α 
συστ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 38199/2017), ηλεκτρονικός ανοικτός (διεθνής) διαγωνισμός απέβη άγονος, 
δεδομένου ότι, βάσει του Πρακτικού 1ο/17-07-2017 της Επιτροπής Διενέργειάς του, 
απορρίφθηκαν όλες οι προσφορές που υποβλήθηκαν, για τα έξι (6) από τα εννέα (9) Τμήματα 
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της Σύμβασης, ενώ για τα υπόλοιπα τρία (3) δεν υποβλήθηκαν προσφορές και Γ) Εγκρίθηκε η 
επανάληψη της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της Σ.Υ.Δ.», προϋπολογισμού 
226.755,64 € πλέον Φ.Π.Α. της Πράξης «Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 
(Σ.Υ.Δ.)», με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, σύμφωνα και με την εισήγηση της 
Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, που περιλαμβάνεται στο Πρακτικό 1ο/17-07-2017 
αυτής. 

10. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης  Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 82099/6886/09-08-2017 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 82597/3242/09-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων Ο.Ε. 
2017), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…. Mε την υπ' αριθμ. 22/1088/19-07-2017 απόφαση Επιτροπής σας, ματαιώθηκε, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 106, παρ. 1α) του Ν. 4412/16, η διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για την 

εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της 

Σ.Υ.Δ.», προϋπολογισμού 226.755,64 € πλέον Φ.Π.Α. (ποσό με Φ.Π.Α. 279.999,99 €) της Πράξης 

«Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)», η οποία εντάχθηκε με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 

5000169 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» και στη ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας 

Ηπείρου με ΚΑ 2016ΕΠ01810001, επειδή ο προκηρυχθείς με την αριθμ. 31829/2735/11-04-2017 

Διακήρυξη (με α/α συστ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 38199/2017), ηλεκτρονικός ανοικτός (διεθνής) διαγωνισμός 

απέβη άγονος, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα ανωτέρω και βάσει του επισυναπτόμενου στην ανωτέρω 

απόφαση, Πρακτικού 1ου/17-07-2017 της Επιτροπής Διενέργειάς του, απορρίφθηκαν όλες οι προσφορές 

που υποβλήθηκαν, για τα έξι (6) από τα εννέα (9) Τμήματα της Σύμβασης, ενώ για τα υπόλοιπα τρία (3) 

δεν υποβλήθηκαν προσφορές και εγκρίθηκε η επανάληψη της διαδικασίας, με τροποποίηση των όρων 

της διακήρυξης, σύμφωνα και με την εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, που 

περιλαμβάνεται στο επισυναπτόμενο στην ανωτέρω απόφαση, Πρακτικό 1ο/17-07-2017 αυτής. Με βάση 

τα παραπάνω και με δεδομένο ότι, σύμφωνα με τη διακήρυξη, τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης, 

όπως απαιτείται στους τακτικούς διαγωνισμούς, θα καταβάλλονταν από τον/τους ανάδοχο/ους που θα 

ανακηρυσσόταν από το διαγωνισμό, εισηγούμαστε την έγκριση από μέρους σας, της δαπάνης ποσού 

1.100,00 €, για την κάλυψη των παραπάνω εξόδων, καθώς, όπως αναφέρεται παραπάνω, ο διαγωνισμός 

ματαιώθηκε και ως εκ τούτου δεν έχει/ουν προκύψει ανάδοχος/οι. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 25/1241/17-08-2017) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.100,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος 
των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, 
οικ. έτους 2017 (Ε.Φ.: 072 ΚΑΕ: 0841), για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης της διακήρυξης 
του ανοικτού (διεθνούς) διαγωνισμού, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της Σ.Υ.Δ.», προϋπολογισμού 226.755,64 € πλέον 
Φ.Π.Α., της Πράξης «Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)», επειδή ο ως άνω 
προκηρυχθείς με την αριθμ. 31829/2735/11-04-2017 Διακήρυξη (με α/α συστ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 
38199/2017), διαγωνισμός ματαιώθηκε βάσει της αριθμ. 22/1088/19-07-2017 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής (ανωτέρω υπό στ.9). 
……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Γκεσούλης Ηλίας 

7. Ζάψας Γεώργιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 25/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 83907/3322/14-08-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 ανάθεσης της προμήθειας υλικών για το Πρόγραμμα εξυγίανσης Ζωικού 
Κεφαλαίου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) 
Απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
μεταβίβασης αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

http://www.php.gov.gr/
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6. Τις 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) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

7. Την αριθμ. 22/1054/19-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού € 
3.100,00 και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2017 (Ε.Φ.: 
292 – ΚΑΕ: 5244), στα πλαίσια του προγράμματος εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου, του 
Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Ιωαννίνων για το έτος 2017 το οποίο περιλαμβάνει σειρά προγραμμάτων για νοσήματα 
των ζώων καίριας σημασίας τόσο για την προστασία της υγείας του εγχώριου ζωικού 
κεφαλαίου όσο και την προστασία της δημόσιας υγείας στη χώρα μας και επιβάλλονται 
κτηνιατρικά μέτρα που αφορούν σε διερεύνηση, πρόληψη, έλεγχο, εκρίζωση και έκτακτες 
επεμβάσεις. 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. 
πρωτ. 11406/11-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 83672/3267/11-08-2017 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…. Σας παρακαλούμε για την έγκριση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης προμήθειας 

κτηνιατρικών υλικών στα πλαίσια του «προγράμματος εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου για το 

έτος 2017», το οποίο περιλαμβάνει σειρά προγραμμάτων για νοσήματα των ζώων καίριας σημασίας 

τόσο για την προστασία της υγείας του εγχώριου ζωικού κεφαλαίου όσο και την προστασία της 

δημόσιας υγείας στη χώρα μας και επιβάλλονται κτηνιατρικά μέτρα, που αφορούν σε διερεύνηση, 

πρόληψη, έλεγχο, εκρίζωση και έκτακτες επεμβάσεις. 

Η ανάθεση θα γίνει στους παρακάτω προμηθευτές κτηνιατρικών υλικών, ως εξής: 

1. «DESMOS Α.Ε. (Καρδαμίτσια Ιωαννίνων)»:- Γάντια : 90 κουτιά = #837,00 €# 

2. «ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕ» (ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου, ΤΚ.570 22) (Γεν. σύνολο:#1782,68 €#) :  

                                                                                   - ΜΑΚΤΡΑ : 200 ζεύγη = #1184,00 €# 

                                                                                   - Οινόπνευμα : 100 τεμάχια = #184,21 €# 

                                                                                   - Σακούλες : 15 κιλά = #98,68 €# 

                                                                                   - Φελιζόλ : 80 τεμάχια = #315,79 €# 

3.   «BIOCHEM-ΚΑΝΔΥΛΗ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ» (Ασημακοπούλου 8 & Βοσπόρου, Τ.Κ. 45500, 

Ιωάννινα ) (Γεν. σύνολο:#234,87 €#) :              - Σπόγγος : 100 τεμάχια = #190,13 €# 

                                                                                   - Stomacher : 1 συσκ. 500 τεμ. = #44,74 €# 

4.  «ΧΗΜΙΚΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΓΚΟΥΒΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ» (Φανερωμένης 1, Νεοχωρόπουλο, 

Τ.Κ.45332) ( (Γεν. σύνολο:#189,47 €#) :           - Ζυγός ακριβείας και adapter = #157,89 €# 

                                                                                          - Σακούλες zip : 200 τεμάχια = #31,58 €# 

                                                                                   Συνολικό ποσό: #3.044,02 €# (με  Φ.Π.Α ) 

Επιπλέον, σας αποστέλλουμε συνημμένα τις προσφορές των παραπάνω προμηθευτών, που έγιναν 

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 11186/07-08-2017 πρόσκληση ενδιαφέροντος (Απόφαση ανάληψης 

δαπάνης Α/Α 1594 (αρ.πρωτ.:72334/6173/19-07-2017, ΑΔΑ:ΩΕΕΓ7Λ9-Κ00) .…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 25/1242/17-08-2017) 

Εγκρίνει την ανάθεση της προμήθειας κτηνιατρικών υλικών στα πλαίσια του προγράμματος 
εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου, για το έτος 2017, όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρεται, 
στις αντίστοιχες ατομικές επιχειρήσεις / εταιρείες, με ποσά, σύμφωνα με τις κατατεθείσες στο 
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Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
προσφορές τους, σε απάντηση της υπ’ αριθ. 11186/07-08-2017 πρόσκλησης ενδιαφέροντος 
της υπηρεσίας, συνολικού ποσού € 3.044,02 με ΦΠΑ, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2017 
(Ε.Φ.: 292 – ΚΑΕ: 5244), σύμφωνα με την αριθμ. 22/1054/19-07-2017 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, και της με α/α 1594 και αρ.πρωτ.:72334/6173/19-07-2017 
(ΑΔΑ:ΩΕΕΓ7Λ9-Κ00) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1649 
στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, ως 
εξής: 

Η ανάθεση θα γίνει στους παρακάτω προμηθευτές κτηνιατρικών υλικών, ως εξής: 

1. «DESMOS Α.Ε. (Καρδαμίτσια Ιωαννίνων)»: - Γάντια : 90 κουτιά = #837,00 €# 

2.«ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕ» (ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου, ΤΚ.570 22) (Γεν. σύνολο:#1782,68 €#) :  

                                                                                   - ΜΑΚΤΡΑ : 200 ζεύγη = #1184,00 €# 

                                                                                   - Οινόπνευμα : 100 τεμάχια = #184,21 €# 

                                                                                   - Σακούλες : 15 κιλά = #98,68 €# 

                                                                                   - Φελιζόλ : 80 τεμάχια = #315,79 €# 

3. «BIOCHEM-ΚΑΝΔΥΛΗ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ» (Ασημακοπούλου 8 & Βοσπόρου, Τ.Κ. 45500, 
Ιωάννινα) (Γεν. σύνολο:#234,87 €#) :               - Σπόγγος : 100 τεμάχια = #190,13 €# 

                                                                                  - Stomacher : 1 συσκ. 500 τεμ. = #44,74 €# 

4. «ΧΗΜΙΚΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΓΚΟΥΒΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ» (Φανερωμένης 1, Νεοχωρόπουλο, Τ.Κ.45332) 
(Γεν. σύνολο:#189,47 €#) :                  - Ζυγός ακριβείας και adapter = #157,89 €# 

                                                                                   - Σακούλες zip : 200 τεμάχια = #31,58 €# 

Συνολικό ποσό: #3.044,02 €# (με  Φ.Π.Α ) 

…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Γκεσούλης Ηλίας 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 25/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 83907/3322/14-08-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Άρτας 

«Βραχίονες προστασίας και εκβάθυνση εκβολών τάφρων Φιδοκάστρου, Σαλαώρας και 

Νεοχωρίου» (υποέργο: Εκβάθυνση, προστασία και έργα παραβολής σκαφών καναλίου 

Νεοχωρίου)», αναδόχου συμπραττόντων γραφείων μελετών «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΔΥΛΙΩΤΗΣ, ΚΟΡΙΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΡΟΓΚΑΝ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΦΟΥ, ΛΗΔΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ», μέχρι την 26-09-2017. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση 
του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

http://www.php.gov.gr/
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5. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης 
μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, τα προεδρικά διατάγματα και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, το Ν. 
3481/2006, το Π.Δ. 186/96 καθώς και την ΔΜΕΟ/Α/01257/09-08-05 «Έγκριση Κανονισμού 
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του 
άρθρου 4 του Ν.3316/2005», όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση 
ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 «Α’ Βελτίωση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών και 
Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005» και 
την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 «Έγκριση της Β’ Βελτίωσης 
Κανονισμού Προτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της 
παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005»και την εγκύκλιο Δ15 οικ. 936/005 (ΦΕΚ 
421Β/1-4-2005) όρια πτυχίων, καθώς και του Ν. 4320/2015 καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου 376 «Μεταβατικές διατάξεις» παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147). 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1611/09-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
83183/3248/10-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την από 03.07.2016 αίτηση του εκπροσώπου του αναδόχου του 
έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών 
εκπόνησης της μελέτης κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι 16.12.2017. Το έργο χρηματοδοτείται από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Ηπείρου ΣΑΕΠ 330, κωδικός αριθμός έργου 
2015ΕΠ33000004 και η συμβατική του δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 105.780,00 € με ΦΠΑ. Η 
σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 16.03.2016. Με την αριθμ. 15/619/19.05.2017 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης 
μέχρι την 16.07.2017. Η Υπηρεσία μας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσμίας περάτωσης 
της μελέτης «Βραχίονες προστασίας και εκβάθυνση εκβολών τάφρων Φιδοκάστρου, Σαλαώρας και 
Νεοχωρίου» (υποέργο: Εκβάθυνση, προστασία και έργα παραβολής σκαφών καναλίου 
Νεοχωρίου)», μετ’ αναθεωρήσεως, μέχρι 26.09.2017, όση και η οριακή προθεσμία, η οποία για να 
υπολογισθεί, στη συνολική προθεσμία λαμβάνεται υπόψη και η παράταση που χορηγήθηκε 
(συνολική οριακή προθεσμία πέντε (5) μήνες και δέκα (10) ημέρες), για τους λόγους που 
αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου, και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.. .». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 25/1243/17-08-2017) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης της Π.Ε. Άρτας 
«Βραχίονες προστασίας και εκβάθυνση εκβολών τάφρων Φιδοκάστρου, Σαλαώρας και 
Νεοχωρίου» (υποέργο: Εκβάθυνση, προστασία και έργα παραβολής σκαφών καναλίου 
Νεοχωρίου)», αναδόχου συμπραττόντων γραφείων μελετών «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΔΥΛΙΩΤΗΣ, ΚΟΡΙΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΓΚΑΝ, ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΤΣΑΦΟΥ, ΛΗΔΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ», μέχρι 26-09-2017 με δικαίωμα αναθεώρησης. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Γκεσούλης Ηλίας 

7. Ζάψας Γεώργιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 25/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 83907/3322/14-08-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο την «Επικαιροποίηση μελέτης 

Καστανιά - Τετράκωμο», προϋπολογισμού δαπάνης € 12.000,00 € με ΦΠΑ, βάσει του 

από 10-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης 

προσφορών. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση 
του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις 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) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 
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4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
μεταβίβασης αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

7. Την αριθμ. 10/74/09-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2017 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις 
όμοιες, αριθμ. 1/4/22-02-2017, 4/14/07-04-2017, 5/24/29-05-2017 και 6/33/10-07-20178 
αποφάσεις, περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης και 4ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού 
Εσόδων-Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου  οικ. έτους 2017. 

8. Την αριθμ. 21/1015/10-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η πραγματοποίηση δαπάνης ποσού 12.000,00 € με Φ.Π.Α., και η διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσηςσε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ειδ. Φορέα 071 ΚΑΕ 
9762.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας, από πόρους του Προγράμματος Τελών 
αδειών κυκλοφορίας & μεταβίβασης αυτοκινήτων 2017, για την υλοποίηση του έργου 
«Επικαιροποίηση μελέτης Καστανιά - Τετράκωμο», με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με μέριμνα της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2158/10-08-2017 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 83184/3249/10-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), 
στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…Σας υποβάλλουμε το από 

10.08.2017 Πρακτικό επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών για την απευθείας 

ανάθεση παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο «Επικαιροποίηση μελέτης Καστανιά - Τετράκωμο», 

σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν 4412/2016, και παρακαλούμε για την έγκριση της ανάθεσης στον 

τελευταίο μειοδότη, τον κ. Χρήστο Μήτση, Τοπογράφο Μηχανικό, ο οποίος προσέφερε την 

χαμηλότερη τιμή με συνολικό ποσό 9.193,55 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 

11.400,00 €..…». 

Στο συνημμένο στην εισήγηση, από 10-08-2017 Πρακτικό της Επιτροπής αποσφράγισης και 
αξιολόγησης προσφορών, αναφέρονται επιλέξει τα εξής: 

«…     Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ  

Α Π Ο Σ Φ Ρ Α Γ Ι Σ Η Σ  Κ Α Ι  Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν  

που έγινε με την διαδικασία της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής 

υπηρεσιών με αντικείμενο «Επικαιροποίηση μελέτης Καστανιά - Τετράκωμο». 

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας σήμερα στις 10.08.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1100 πμ 

οι: 

1. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος, 

2. Κων/νος Νάκος, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος, και 

3. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,  

της επιτροπής, όπως κληρωθήκαμε σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. TT 2078/03.08.2017 πρακτικό κλήρωσης 

της ΔΤΕΠΕ Άρτας, μετά την αρ. 35/1871/21.12.2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

προσφορών.  

Αφού ο πρόεδρος της επιτροπής παρέλαβε τους φακέλους από την Γραμματεία της Υπηρεσίας που 

είχαν κατατεθεί μέχρι στις 08 Αυγούστου, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, άρχισε την αποσφράγιση. 
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Προσφορά έδωσαν οι  

1) Μήτσης Χρήστος, Τοπογράφος Μηχανικός, 9.193,55 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη με 

ΦΠΑ 11.400,00 €. 

2) Μπούγιας Πέτρος, Τοπογράφος Μηχανικός, 9.500,00 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη με 

ΦΠΑ 11.780,00 €. 

3) Παππάς Δημήτριος, Τοπογράφος Μηχανικός, 9.354,84 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη με 

ΦΠΑ 11.600,00 €. 

Μειοδότης, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, αναδεικνύεται ο κος Μήτσης Χρήστος, 

Τοπογράφος Μηχανικός. Η Επιτροπή εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο 

οποίος προσέφερε ποσό 9.193,55 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ, 11.400,00 €. 

Άρτα, 10.08.2017 

Η Επιτροπή  

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

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 25/1244/17-08-2017) 

 Εγκρίνει την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο την «Επικαιροποίηση μελέτης 
Καστανιά - Τετράκωμο», προϋπολογισμού δαπάνης € 12.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος του Ειδ. 
Φορέα 071 ΚΑΕ 9762.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας, από πόρους του 
Προγράμματος Τελών αδειών κυκλοφορίας & μεταβίβασης αυτοκινήτων 2017, στον Χρήστο 
Μήτση, Τοπογράφο Μηχανικό, του οποίου η προσφορά, με συνολικό ποσό 9.193,55 € χωρίς 
ΦΠΑ και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ, 11.400,00 € ήταν η συμφερότερη μεταξύ αυτών που 
κατατέθηκαν, βάσει του από 10-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης και 
αξιολόγησης προσφορών (ανωτέρω υπό στ. 9) και   

 Εγκρίνει την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με τον Χρήστο Μήτση, Τοπογράφο Μηχανικό, 
για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο την «Επικαιροποίηση μελέτης 
Καστανιά - Τετράκωμο», έναντι του συνολικού ποσού των 11.400,00 € με ΦΠΑ, δαπάνη η 
οποία θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Ειδ. Φορέα 071 ΚΑΕ 9762.01 του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας, από πόρους του Προγράμματος Τελών αδειών 
κυκλοφορίας & μεταβίβασης αυτοκινήτων 2017, βάσει της αριθμ. 21/1015/10-07-2017 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και της με α/α 1588 & αριθμ. πρωτ. 2824/17-07-2017 
(ΑΔΑ: 7ΣΕ77Λ9-Τ7Π) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης με α/α καταχώρησης 1640 στο 
βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της Περιφέρειας Ηπείρου-Π.Ε. Άρτας. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Γκεσούλης Ηλίας 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 7ΑΑ37Λ9-Ι3Χ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 25/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 83907/3322/14-08-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 11ο 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) 
Απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
μεταβίβασης αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

6. Τις 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) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 

http://www.php.gov.gr/
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4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3110/14-08-
2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 83820/3268/14-08-2017 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
πραγματοποίησης των δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν άμεσες και επιτακτικές 
λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά 
Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Άρτας έτους 2017, 
όπως εμφανίζονται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα και την υλοποίηση των 
αναφερόμενων προμηθειών – υπηρεσιών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, 
ύστερα από έρευνα αγοράς. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 25/1245/17-08-2017) 

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν 
τους λειτουργικούς σκοπούς της Π.Ε. Άρτας, και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων ανά 
ΕΦ και ΚΑΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, σε βάρος του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, 
έτους 2017, καθώς και την υλοποίηση των κατωτέρω αναφερόμενων προμηθειών-υπηρεσιών 
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ύστερα από έρευνα αγοράς, ως εξής: 

Α

/

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΟΣΟ 

ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΚΑΕ 

1 

Δαπάνη για αμοιβή δικαστικού επιμελητή προκειμένου να 

επιδοθούν δέκα (10) δικόγραφα, τα οποία αφορούν τη δίκη η οποία 

προσδιορίστηκε να δικαστεί στις 17.01.2018 στο Εφετείο 

Ιωαννίνων, για τον καθορισμό τιμής μονάδας της Αναγκαστικής 

Απαλλοτρίωσης Ακινήτων του έργου «Βελτίωση Επαρχιακού 

δρόμου Λουτροτόπου - Κομμένου μετά των κόμβων αυτού 

(κόμβος Λουτροτόπου)» της Π.Ε. Άρτας. 

600,00 072 0894 

……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Γκεσούλης Ηλίας 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 7ΑΑ37Λ9-Ι3Χ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 25/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
δεκαεπτά (17) του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 83907/3322/14-08-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 

για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση του 
Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί μεταβίβασης 
αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

6. Τις 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) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 
(ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του 
Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

7. Την αριθμ. 24/1229/09-08-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν 
δαπάνες οι οποίες εξυπηρετούν τους λειτουργικούς σκοπούς της Π.Ε. Άρτας, και η διάθεση των 
αντίστοιχων πιστώσεων ανά ΕΦ και ΚΑΕ, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της 

http://www.php.gov.gr/
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Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, έτους 2017, καθώς και η υλοποίηση των 
αναφερόμενων στον σχετικό πίνακα, προμηθειών-υπηρεσιών με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης ύστερα από έρευνα αγοράς. 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3110/14-08-2017 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 83820/3268/14-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την 
οποία η Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 24/1229/09-08-2017 σχετική απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής μετά τη λήψη της οποίας εκδόθηκαν οι αντίστοιχες αποφάσεις ανάληψης 
υποχρέωσης για την πληρωμή των δαπανών, εισηγείται την έγκριση ανάθεσης της παροχής των 
αναφερομένων δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν τους λειτουργικούς σκοπούς της Π.Ε. Άρτας στις 
αντίστοιχες ατομικές επιχειρήσεις / εταιρείες, σύμφωνα με τις κατατεθείσες στην Υπηρεσία 
προσφορές.  

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 25/1246/17-08-2017) 

Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης των κατωτέρω αναφερόμενων προμηθειών και υπηρεσιών, οι οποίες 
εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, στις αντίστοιχες ατομικές επιχειρήσεις / εταιρείες, και 
με ποσά, σύμφωνα με τις κατατεθείσες στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού 
της Π.Ε. Άρτας, προσφορές, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των 
εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2017, ανά ΕΦ και ΚΑΕ, 
σύμφωνα με την αριθμ. 24/1229/09-08-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και των σχετικών 
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για την πληρωμή των δαπανών, όπως κατωτέρω αναφέρονται, ως 
εξής: 

 

……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Γκεσούλης Ηλίας 

7. Ζάψας Γεώργιος 

Α/

Α 
Περιγραφή Προμηθειών – Υπηρεσιών 

ΠΟΣΟ 

ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

Α/Α Απόφασης 

Ανάληψης 

Υποχρέωσης-Αριθ. 

Πρωτ.- 

α/α καταχώρισης 

στο Βιβλίο Εγκρ. & 

Εντολ. Πληρ. 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

1 

Ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης,  στο πλαίσιο 

συνδιοργάνωσης  με τον  Μορφωτικό & 

Πολιτιστικό Σύλλογο Κωστακιών Άρτας της 27ης 

Συνάντησης Ελληνικών Παραδοσιακών 

Συγκροτημάτων (φεστιβάλ) η  οποία  θα 

πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Αυγούστου 

2017 στους Κωστακιούς  Άρτας.  

700,00 

1743/οικ.3160/1

0.08.2017-1757 

 

ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ 

ΛΑΜΠΡΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛ/ΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΜΑΧ. ΓΡΑΙΚΟΥ & 

ΚΑΜΗΛΩΝ –ΑΡΤΑ 

ΤΗΛ. 2681022962 

2 

Εκτύπωση έντυπου υλικού (διαφημιστικό υλικό 

και αφίσες) στο πλαίσιο   συνδιοργάνωσης με τον  

Μορφωτικό & Πολιτιστικό Σύλλογο Κωστακιών 

Άρτας της 27ης Συνάντησης Ελληνικών 

Παραδοσιακών Συγκροτημάτων (φεστιβάλ) η  

οποία  θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 

Αυγούστου 2017 στους Κωστακιούς  Άρτας. 

416,00 

1743/οικ.3160/1

0.08.2017-1757 

 

ΒΑΡΧΟΥΧΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Η/Υ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 17-ΑΡΤΑ 

ΤΗΛ:2681079491 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 7ΑΑ37Λ9-Ι3Χ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 25/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 83907/3322/14-08-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
(προμήθεια ειδών υγιεινής, αντικατάσταση και τοποθέτηση ειδών υγιεινής, 
αποκατάσταση ζημιών όπως απόφραξη και συντήρηση του κεντρικού αποχετευτικού 
δικτύου και των αποχετευτικών σωληνώσεων στα WC, καθαρισμός φρεατίων 
εξωτερικού χώρου όμβριων υδάτων και λυμάτων, αντικατάσταση ειδικού εξαρτήματος 
στην αντλία (ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ) και λοιπές εργασίες). 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) 
Απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
μεταβίβασης αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

http://www.php.gov.gr/
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6. Τις 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) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού  της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 
79891/2328/03-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 80005/3164/03-08-2017 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παρακαλούμε για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού  4980,00€ με ΦΠΑ, 

προκειμένου να προβούμε στην α) στην προμήθεια ειδών υγιεινής  ( καζανάκια ,μηχανισμοί ,καπάκια 

λεκάνης ,σχάρες ,βρύσες κλπ)  για τις τουαλέτες – αποχωρητήρια που βρίσκονται εντός του  

διοικητηρίου της  Π.Ε. Θεσπρωτίας και  β) για  την αντικατάσταση και τοποθέτηση ειδών υγιεινής , 

αποκατάσταση ζημιών όπως απόφραξη και συντήρηση  του κεντρικού αποχετευτικού δικτύου και των 

αποχετευτικών σωληνώσεων στα WC, καθαρισμός φρεατίων εξωτερικού χώρου όμβριων υδάτων και 

λυμάτων , αντικατάσταση ειδικού εξαρτήματος στην αντλία (ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ) και λοιπές εργασίες με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η  δαπάνη  ποσού 930,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια των 

ειδών υγιεινής θα βαρύνει  τον Φορέα  072, ΚΑΕ 1699.01 και η δαπάνη  ποσού 4050,00 € με ΦΠΑ  

για παροχή υπηρεσιών  θα βαρύνει τον Φορέα 072, ΚΑΕ 0851.01 του προϋπολογισμού της 

Περιφερειακής Ενότητας  Θεσπρωτίας.…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 25/1247/17-08-2017) 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού € 4.980,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση 
της αντίστοιχης πίστωσης, ανά ΕΦ και ΚΑΕ όπως κατωτέρω αναφέρεται, σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2017 
για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης, ήτοι: Α) για την προμήθεια ειδών υγιεινής (καζανάκια, μηχανισμοί, καπάκια 
λεκάνης, σχάρες, βρύσες κλπ) για τις τουαλέτες – αποχωρητήρια που βρίσκονται εντός του  
διοικητηρίου της  Π.Ε. Θεσπρωτίας, με δαπάνη ποσού 930,00 € με ΦΠΑ (ΕΦ  072, ΚΑΕ 
1699.01) και Β) για την παροχή υπηρεσιών για την αντικατάσταση και τοποθέτηση ειδών 
υγιεινής, αποκατάσταση ζημιών όπως απόφραξη και συντήρηση του κεντρικού αποχετευτικού 
δικτύου και των αποχετευτικών σωληνώσεων στα WC, καθαρισμό φρεατίων εξωτερικού 
χώρου όμβριων υδάτων και λυμάτων, αντικατάσταση ειδικού εξαρτήματος στην αντλία 
(ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ) και λοιπές εργασίες, με δαπάνη ποσού 4.050,00 € με ΦΠΑ (ΕΦ 072, ΚΑΕ 
0851.01),. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Γκεσούλης Ηλίας 

7. Ζάψας Γεώργιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 7ΑΑ37Λ9-Ι3Χ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 25/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 83907/3322/14-08-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 ανάθεσης της προμήθειας πέντε (5) καθισμάτων για τις ανάγκες της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) 
Απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
μεταβίβασης αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

6. Τις 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) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 

http://www.php.gov.gr/
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2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

7. Την αριθμ. 22/1073/19-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού € 350,00 
με ΦΠΑ, για την προμήθεια  πέντε  (5) καθισμάτων για τις ανάγκες  της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, καθώς και τη διάθεση της αντίστοιχης 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Θεσπρωτίας οικ. έτους 2017 (Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 1711.01). 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού  της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 
83147/2378/14-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 83921/3323/14-08-2017 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 
«…Με την αρίθμ. 22/1073/19-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 

εγκρίθηκε η  δαπάνη και διατέθηκε η σχετική πίστωση σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. 

Θεσπρωτίας για την προμήθεια πέντε (5) καθισμάτων γραφείου για τις ανάγκες της ΠΕΘ , με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης . Παρακαλούμε για την έγκριση της ανάθεσης έναντι του 

ποσού 274,94 Ευρώ  με ΦΠΑ,  στον Ελευθερίου  Δημ. Βασίλειο, ¨Κλωστές-Υφ/τα-Είδη προικός-

Λευκά Είδη- Έπιπλα – Φωτ/κα ¨ ,1ο χλμ Εθνικής Οδού Ν. Σελεύκειας - Σαγιάδας  Τ.Κ. 46100 

Ηγουμενίτσα με ΑΦΜ 066130386: , ΔΟΥ Ηγουμενίτσας ,ο  οποίος υπέβαλε  την πλέον 

συμφέρουσα  προσφορά από οικονομικής άποψης . Η δαπάνη  θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της 

Περιφέρειας Ηπείρου / ΠΕ Θεσπρωτίας οικ. Έτους 2017 Φορέας 072, ΚΑΕ 1711.01.Σύμφωνα με 

την ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου έγινε η με α/α 

1644/773313/2279/27-07-2017 απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης και  καταχωρήθηκε με α/α 1696 

στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της ΠΕΘ . ..…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 25/1248/17-08-2017) 

Εγκρίνει την ανάθεση της προμήθειας πέντε (5) καθισμάτων για τις ανάγκες της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, στον Ελευθερίου Δημ. Βασίλειο, ¨Κλωστές-Υφ/τα-Είδη προικός-Λευκά Είδη- 
Έπιπλα – Φωτ/κα ¨ ,1ο χλμ Εθνικής Οδού Ν. Σελεύκειας - Σαγιάδας  Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα, 
έναντι ποσού € 274,94 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την προσφορά του, σε απάντηση της σχετικής 
πρόσκλησης αποστολής οικονομικής προσφοράς του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2017 (Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 
1711.01), βάσει της αριθμ. 22/1073/19-07-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και της 
με α/α 1644/773313/2279/27-07-2017 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 1696 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 
…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Γκεσούλης Ηλίας 

7. Ζάψας Γεώργιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 7ΑΑ37Λ9-Ι3Χ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 25/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 83907/3322/14-08-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης,Καττής Νικόλαος,Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-08-2017 ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Αποκατάσταση ηλεκτροφωτισμού διασταυρώσεων 2ης επαρχιακής οδού Π.Ε 
Πρέβεζας» προϋπολογισμού € 37.000,00 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 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση 
του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις 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) του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-
08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 7ΑΑ37Λ9-Ι3Χ
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7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 
Α’125), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 και του Ν. 4281/2014.  

6. Την αριθμ. 21/1029/10-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας συνοπτικού διαγωνισμού, (άρθρο 117 
του Ν.4412/16), για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση 
ηλεκτροφωτισμού διασταυρώσεων 2ης επαρχιακής οδού Π.Ε Πρέβεζας», 
προϋπολογισμού € 37.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 
62507/3104/30-06-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του 
έργου, με την αρ. 58445/2957/28-06-2017 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Πρέβεζας και εγκρίνει τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 
530 Ηπείρου με ΚΑ2014ΕΠ53000007 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)». Επίσης 
εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων 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. 82132/3810/09-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 82598/3243/09-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία η 
υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 08-08-2017 για την κατασκευή του έργου του θέματος, βάσει του 
οποίου, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο Γεώργιος Μυριούνης, με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης πενήντα έξι επί τοις εκατό (56,00%) και προσφερόμενο ποσό 13.129,03 € χωρίς 
ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 25/1249/17-08-2017) 

Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 08-08-2017, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ηλεκτροφωτισμού διασταυρώσεων 2ης επαρχιακής 
οδού Π.Ε Πρέβεζας», προϋπολογισμού δημοπράτησης 29.838,71 € (χωρίς ΦΠΑ), σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2014ΕΠ53000007 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 
2010ΕΠ03000014)», κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο Γεώργιος 
Μυριούνης, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα έξι επί τοις εκατό (56,00%) και 
προσφερόμενο ποσό 13.129,03 € χωρίς ΦΠΑ. 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Ηλίας Γκεσούλης, ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.  
……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5.Πότσης Οδυσσέας 

6. Γκεσούλης Ηλίας 

7. Ζάψας Γεώργιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 7ΑΑ37Λ9-Ι3Χ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 25/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
δεκαεπτά (17) του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 83907/3322/14-08-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. 
Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας 
συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ηλεκτροφωτισμός - 
σήμανση οδού Ελαίας - Νικολιτσίου στο ύψος του οικισμού Ελαίας» προϋπολογισμού € 
35.000,00 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 με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση του Γ.Γ. 
Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις 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) του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, 
του Ν. 4257/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125), καθώς και τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 και του Ν. 
4281/2014.  

http://www.php.gov.gr/
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6. Την αριθμ. 18/840/16-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με 
την οποία εγκρίθηκε η πραγματοποίηση δαπανών που αφορούν σε υποέργα του έργου της  ΣΑΕΠ 
030 με Κ.Α. 2012ΕΠ03000012 «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» 
(πρόγραμμα έργων που χρηματοδοτείται από τα έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς και η διάθεση των 
αντίστοιχων πιστώσεων του  Ε.Φ. 071 και Κ.Α.Ε. 9459.002.001.01, σε βάρος του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2017. 

7. Την αριθμ. 21/1031/10-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας συνοπτικού διαγωνισμού, (άρθρο 117 του Ν.4412/16), για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ηλεκτροφωτισμός - σήμανση οδού Ελαίας - Νικολιτσίου 
στο ύψος του οικισμού Ελαίας», προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην 
αριθμ. πρωτ. 63268/3137/3-07-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
του έργου, με την αρ. 62985/3124/03-07-2017 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Πρέβεζας και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ. 071 και Κ.Α.Ε. 
9459.002.001.01, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2017, 
βάσει της αριθμ. 18/840/16-06-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με την με 
α/α 1499 και αρ. πρωτ. 62525/2660/30-06-2017(ΑΔΑ: ΨΙΝΣ7Λ9-5ΚΜ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1498 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του 
έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 83129/3838/10-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
83180/3246/10-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
προς έγκριση, το Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 10-08-2017 για 
την κατασκευή του έργου του θέματος, βάσει του οποίου, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο 
Γεώργιος Μυριούνης, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα επτά επί τοις εκατό (57,00%) και 
προσφερόμενο ποσό 12.137,10 € χωρίς ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 25/1250/17-08-2017) 

Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 

διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 10-08-2017, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 

Π.Ε. Πρέβεζας «Ηλεκτροφωτισμός - σήμανση οδού Ελαίας - Νικολιτσίου στο ύψος του οικισμού 

Ελαίας»», προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 071 και Κ.Α.Ε. 

9459.002.001.01, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2017, κατά 

την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο Γεώργιος Μυριούνης, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 

πενήντα επτά επί τοις εκατό (57,00%) και προσφερόμενο ποσό 12.137,10 € χωρίς ΦΠΑ. 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Ηλίας Γκεσούλης, ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.  
……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5.Πότσης Οδυσσέας 

6. Γκεσούλης Ηλίας 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 25/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 83907/3322/14-08-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος 

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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου 
στην διοργάνωση της εκδήλωσης «Λυρική Παμβώτις 2017». 
 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’)και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) 
Απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
μεταβίβασης αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή.  

http://www.php.gov.gr/
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6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 
Α’241), 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, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του 
Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

7. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα, 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 59517/567/16-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 84274/3325/16-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία 
εισηγείται την έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην 
εκδήλωση πολιτιστικού χαρακτήρα με γενικό τίτλο «Λυρική Παμβώτις 2017» στις 26-08-
2017, με πρωτοβουλία της Εταιρίας Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου και τη 
συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου και του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών. Οι 
δαπάνες συνολικού ποσού 1.000,00 € πλέον ΦΠΑ, περιλαμβάνουν έξοδα για εκτύπωση 
αφισών, προσκλήσεων και επαίνων. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 25/1251/17-08-2017) 

Για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση 
πολιτιστικού χαρακτήρα με γενικό τίτλο «Λυρική Παμβώτις 2017» που θα πραγματοποιηθεί 
στις 26-08-2017, με πρωτοβουλία της Εταιρίας Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου και τη 
συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου και του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών, 
συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 6/9/10-07-2017 απόφαση της Επιτροπής 
Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου «Προγραμματισμός Πολιτιστικών και Αθλητικών 
Δράσεων Π.Ε. Ιωαννίνων Ιουλίου 2017», 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.000,00 € πλέον ΦΠΑ, καθώς και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου έτους 2017, Ειδ. φορέας: 072, ΚΑΕ: 0844, για την κάλυψη των εξόδων για εκτύπωση 
αφισών, προσκλήσεων και επαίνων και την ανάθεση των υπηρεσιών, με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σχετική, αριθμ. πρωτ. 59517/567/16-
08-2017 εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, το κείμενο της οποία παρατίθεται 
κατωτέρω, ως εξής:  

«….Στις 26-8-2017 διοργανώνεται η εκδήλωση πολιτιστικού χαρακτήρα με γενικό τίτλο «Λυρική 

Παμβώτις 2017» με πρωτοβουλία της Εταιρίας Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου και τη 

συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου και του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών. 

Η συγκεκριμένη εκδήλωση πραγματοποιείται κάθε χρόνο, εδώ και 11 χρόνια, στο νησί της λίμνης των 

Ιωαννίνων με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου και έχει προσλάβει πανελλήνιο και 

διαβαλκανικό χαρακτήρα. 

Παράλληλα η Εταιρία έχει προκηρύξει  πανελλήνιο διαγωνισμό ποίησης, στον οποίο συμμετέχουν 

λογοτέχνες και μαθητές Λυκείου από την Ελλάδα, την Κύπρο και τους ομογενείς βαλκανικών κρατών. 

Το θέμα του διαγωνισμού ποίησης φέτος είναι αφιερωμένο στην Ειρήνη. 

Θα ακολουθήσει η βράβευση σε τρία πρώτα ποιήματα, όπως θα βαθμολογηθούν από Επιτροπή 

Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε ως ειδική ομάδα από  πανεπιστημιακούς και ποιητές. 

Η συγκεκριμένη εκδήλωση εντάσσεται στις αρμοδιότητες των Περιφερειών, όπως αυτές ορίζονται από 

τις καταστατικές διατάξεις του Καλλικράτη και περιγράφονται στο άρθρο 186 του Ν.352/2010 (ΦΕΚ 

84/Α) κεφ.ε, εδάφιο η, παρ.13,15 «Η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων 

της  περιφέρειας και των δήμων και η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων 

με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους» .Ο 

συντονισμός, η προώθηση, η χρηματοδότηση και η δραστηριοποίηση για την επίτευξη του παραπάνω 

στόχου εντάσσεται στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών και του στρατηγικού σχεδιασμού της 

Περιφέρειας Ηπείρου για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής μας. 
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Ήδη υπάρχει η έγκριση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου με αριθ. απόφ. 

6/9/10-7-2017. 

Η Περιφέρεια Ηπείρου με τη συμμετοχή της στη συγκεκριμένη εκδήλωση στέκεται αρωγός στις 

πρωτοβουλίες πολιτιστικού περιεχομένου των μη κερδοσκοπικών συλλόγων και αναβαθμίζει το 

γενικότερο πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων της περιοχής.....». 
……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5.Πότσης Οδυσσέας 

6. Γκεσούλης Ηλίας 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 25/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
δεκαεπτά (17) του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 83907/3322/14-08-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. 
Κωτσαντής Κων/νος 

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 διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κατάρτιση των όρων της 

διακήρυξής του, πραγματοποίηση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και δέσμευση πολυετούς 

υποχρέωσης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας για τα 

σχολικά έτη 2017-2018 & 2018-2019 (από 01-01-2018 έως 31-08-2019) με δικαίωμα τρίμηνης 

παράτασης (έως 30-11-2019) και συγκρότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση του 
Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.  

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227), του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 
του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125), του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

http://www.php.gov.gr/
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Α’147) του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 
206 Α΄) καθώς και την υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις 
τροποποιήσεις αυτής.. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3187/16-08-2017 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 84273/3324/16-08-2017 στον φάκελο 2017 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: …..  

7. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2017. 

8. Το αριθμ. ΔΑ οικ. 1340/07-08-2017 έγγραφο του Τμήματος Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας και 

Απασχόλησης, της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας.  

9. Την ανάγκη μεταφοράς των μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

        1ον) Α. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη διενέργεια διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-

2019 (από 01-01-2018 έως 31-08-2019) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2019). 

         Προκειμένου η Υπηρεσία μας να προβεί στη διενέργεια ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (από 01-01-

2018 έως 31-08-2019) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2019), παρακαλούμε όπως εγκρίνετε 

την πραγματοποίηση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων 

τριάντα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι δυο ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (4.030.722,48 €) 

συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού 

της Περιφέρειας Ηπείρου-Π.Ε. Άρτας όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα ανά Φορέα, Κ.Α.Ε. 

και έτος : ….  

Β. Έγκριση διενέργειας διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και των όρων διακήρυξης για την 

ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας για τα σχολικά έτη 2017-2018 & 2018-2019 (από 01-01-

2018 έως 31-08-2019) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2019), συνολικού προϋπολογισμού 

τεσσάρων εκατομμυρίων τριάντα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών 

(4.030.722,48€) συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και ΦΠΑ (CPV 60130000 Υπηρεσίες 

Ειδικών Οδικών Μεταφορών επιβατών) σε βάρος των ΕΦ 191 & 192, ΚΑΕ 0821 με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής. (συνημμένη η από 16-

08-2017 εισήγηση) 

Γ. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής διεξαγωγής του ανωτέρω διαγωνισμού, αποτελούμενη από τους κάτωθι 

υπαλλήλους της Π.Ε. Άρτας: ….. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 25/1252/17-08-2017) 

Α. Εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης συνολικού ποσού 4.030.722,48 € 
συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και ΦΠΑ, για τη μεταφορά μαθητών σε σχολικές 
μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για τα 
σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (από 01-01-2018 έως 31-08-2019) με δικαίωμα τρίμηνης 
παράτασης (έως 30-11-2019), τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων ανά ΕΦ και ΚΑΕ, σε βάρος του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας έτους 2017, 
καθώς και την δέσμευση των πιστώσεων των προϋπολογισμών της Π.Ε. Άρτας, οικονομικών ετών  
2018 και 2019 (πολυετής δέσμευση υποχρέωσης), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 
«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄), όπως αναλυτικά αναφέρεται στον 
κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

α/
α 

Ε.Φ. Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

2017 
ΔΑΠΑΝΗ 

2018 
ΔΑΠΑΝΗ 

2019 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 191 0821 

Μεταφορά μαθητών 

Α/θμιας Εκπαίδευσης 

Π.Ε. Άρτας 

 
0,01 

 
840.994,09 

 
771.294,90 

 
1.612.288,99 

2 192 0821 
Μεταφορά μαθητών 
Β/θμιας Εκπαίδευσης 

Π.Ε. Άρτας 

0,01 
 

1.261.491,13 
 

1.156.942,35 
 

2.418.433,49 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ  2.102.485,22 1.928.237,26 4.030.722,48 
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Β. Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού 
της Π.Ε. Άρτας, διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 
μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας 
Π.Ε. Άρτας για τα σχολικά έτη 2017-2018 & 2018-2019 (από 01-01-2018 έως 31-08-2019) με δικαίωμα 
τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2019), συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων εκατομμυρίων τριάντα 
χιλιάδων επτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (4.030.722,48 €) 
συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και ΦΠΑ (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών 
Μεταφορών επιβατών) σε βάρος των πιστώσεων των ΕΦ 191 & 192, ΚΑΕ 0821 του προϋπολογισμού 
της Π.Ε. Άρτας, και 

Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με 
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής 
αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ Β΄/14-6-2013) ΚΥΑ,, με τους όρους και τα 
Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - 
Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 3187/16-08-2017 
εισήγηση της Υπηρεσίας. 

Γ. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, τριμελή Επιτροπή Διεξαγωγής και 

Αξιολόγησης των προσφορών, του ανωτέρω διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μεταφοράς 

μαθητών, και ορίζει τα μέλη αυτής με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Π.Ε. Άρτας, ως εξής: 

Η ως άνω Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 έχει ιδίως τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογεί τις προσφορές των προσφερόντων ή υποψηφίων, β) ελέγχει την 
καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης της 
σύμβασης, γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές, δ) εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή 
υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, 
την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, ε) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που 
ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης και στ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που 
ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης 
τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Γκεσούλης Ηλίας 

7. Ζάψας Γεώργιος 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 
Ψωμάς Γεώργιος, υπάλληλος του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας με βαθμό 

Α΄, ως Πρόεδρος 

Μπασιούκα Κων/νια, υπάλληλος του 
Αυτοτελούς Τμ. Πληροφορικής της Π.Ε 

Άρτας, με βαθμό Α΄ 

2 
Εμμανουήλ Ντούλας, υπάλληλος της 
Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Π.Ε. Άρτας,  με βαθμό Α΄ 

Ζαβιτσάνος Κων/νος υπάλληλος της Δ/νσης 
Μεταφορών της Π.Ε. Άρτας,  με βαθμό Α΄ 

3 

Ντεκουμέ Καλλιόπη, Προϊσταμένη του 
Τμήματος Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας και 

Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της 
Π.Ε. Άρτας, με βαθμό Α΄ 

 Γούλα Διογένεια, Προϊσταμένη του Τμήματος 
Χορήγησης  Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας και 

Φυσικών Πόρων της Δ/νσης Ανάπτυξης  της 
Π.Ε. Άρτας με βαθμό Α΄  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 25/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις δεκαεπτά (17) του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 83907/3322/14-08-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Έγκριση του ΙV/16-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής του Ανοικτού Διεθνούς 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής 

αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2016-2017 (έως 31-08-2017) με δικαίωμα 

τρίμηνης παράτασης, (Οριστική ματαίωση του διαγωνισμού). 

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το 
Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση του 
Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 113/2010, του Π.Δ. 
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80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 
4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125) του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206 Α΄) καθώς και την 
υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις αυτής. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α’159) και τις διατάξεις της παρ. 4 του 
άρθρου δέκατο έβδομο «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων» του Ν. 4286/2014 (ΦΕΚ 
194/19-09-2014 τ.Α΄), την υπ’ αριθµ. 24001/14-6-2013 Κ.Υ.Α. και την τροποποιητική υπ’ αριθμ. 
32807/2014 (ΦΕΚ 2375 Β/5.9.2014) απόφαση αυτής. 

7. Την αριθμ. 20/1090/19-07-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε 
με την όμοια, αριθμ. 23/1280/12-08-2016 απόφαση, περί έγκρισης πραγματοποίησης 
δαπάνης, και διάθεσης πίστωσης για τη μεταφορά μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2016-2017, καθώς και  

8. Την αριθμ. 24/1337/02-09-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της 
Π.Ε. Πρέβεζας, και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 
2016-2017 (έως 31-08-2017) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, συνολικού προϋπολογισμού € 
1.903.234,43 συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 
Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών). 

9. Την αριθμ. 32/1780/25-11-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
το Πρακτικό Ι/17-11-2016 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών) της 
Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος, σύμφωνα με το οποίο: Α) Απορρίφθηκε 
η προσφορά του διαγωνιζόμενου Παπαναστασίου Αναστασίου για το δρομολόγιο με α/α 6 της 
ΟΜΑΔΑΣ 5 του παραρτήματος Α΄ της Διακήρυξης, Β) στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, 
που αφορά στην αποσφράγιση και έλεγχο του φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», έγιναν 
αποδεκτές οι εμπροθέσμως υποβληθείσες προσφορές τριάντα διαγωνιζομένων, όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στην απόφαση, όσον αφορά στην πληρότητα, νομιμότητα και 
εγκυρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών και Γ) Ματαιώθηκε 
ο διαγωνισμός, για τα δρομολόγια της Ομάδας 5 του παραρτήματος Α΄ της Διακήρυξης, για τα 
οποία δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή οι υποβληθείσες κρίθηκαν απαράδεκτες. 

10. Την αριθμ. 37/1941/30-12-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εξετάσθηκαν οι υποβληθείσες, από 15-12-2016, προδικαστικές προσφυγές της 
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» και του ΜΕΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ κατά της ανωτέρω, αριθμ. 
32/1780/25-11-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, και αποδεχόμενη τη 
γνωμοδότηση της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων και προσφυγών, έγινε αποδεκτή η 
προσφυγή της Κ)ΞΙΑΣ ΤΑΞΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ κατά το μέρος που αφορά στη νομιμότητα και 
πληρότητα της κατατεθείσας προσφοράς της εταιρείας ΛΙΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. και επίσης έγινε 
αποδεκτή η προσφυγή του ΜΕΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, που αφορά στη νομιμότητα και πληρότητα της 
κατατεθείσας προσφοράς του ΘΕΡΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.  

11. Την αριθμ. 2/97/26-01-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εξετάσθηκαν 
οι υποβληθείσες προδικαστικές προσφυγές της εταιρείας «ΛΙΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και του 
ΘΕΡΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κατά της ανωτέρω, αριθμ. 37/1941/30-12-2016 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίες απορρίφθηκαν ως απαραδέκτως ασκηθείσες, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 και για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στο Πρακτικό IΙ/25-01-2017 της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων – 
προσφυγών της Π.Ε. Πρέβεζας. 

12. Την αριθμ. 3/120/02-02-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
Πρακτικό ΙΙ/01-02-2017 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της 
Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, αναδείχθηκαν 
προσωρινοί μειοδότες του διαγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι, ανά ομάδα δρομολογίων της αρ. 
10/2016 διακήρυξης, των οποίων οι προσφορές υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, έγιναν αποδεκτές, 
όσον αφορά στην πληρότητα, νομιμότητα και εγκυρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
των τεχνικών προσφορών, βάσει του Πρακτικού Ι/17-11-2016 (έλεγχος δικαιολογητικών 
συμμετοχής & τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την 
αριθμ. 32/1780/25-11-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και σύμφωνα με τις αριθμ. 

ΑΔΑ: 7ΑΑ37Λ9-Ι3Χ



-62- 
 

37/1941/30-12-2016 και 2/97/26-01-2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, οι δε 
οικονομικές τους προσφορές έγιναν αποδεκτές και κρίθηκαν ως συμφέρουσες. 

13. Την αριθμ. 12/535/28-04-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
το Πρακτικό ΙΙΙ/04-04-2017 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας 
του διαγωνισμού του θέματος, σύμφωνα με το οποίο: Α) Κηρύχθηκαν έκπτωτοι οι 
διαγωνιζόμενοι ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ και ΝΤΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, και εγκρίθηκε η 
κατάπτωση υπέρ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, των αντίστοιχων εγγυητικών 
συμμετοχής τους στον διαγωνισμό και επιπλέον τα σχετικά δρομολόγια, κατακυρώθηκαν στους 
αμέσως επόμενους διαγωνιζόμενους μειοδότες, Β)  Κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα του 
διαγωνισμού, στους μειοδότες, ανά ομάδα δρομολογίων της αρ. 10/2016 διακήρυξης, 
σύμφωνα με τους συνημμένους στην απόφαση πίνακες και εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων με 
τους μειοδότες. 

14. Την αριθμ. 16/708/26-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εξετάσθηκε 
η από 12-05-2017 προδικαστική προσφυγή του Γεωργίου Τσιόκου, κατά της ανωτέρω, αριθμ. 
12/535/28-04-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία απορρίφθηκε ως αβάσιμη, 
για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό IΙΙ/23-05-2017 της Επιτροπής 
αξιολόγησης ενστάσεων – προσφυγών της Π.Ε. Πρέβεζας. 

15. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 84108/3402/16-08-
2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 84275/3326/16-08-2017 στον φάκελο 2017 
εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία αποστέλλει συνημμένα το αρ. IV/16-08-2017 
Πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής του εν θέματι διαγωνισμού, σύμφωνα με το 
οποίο προτείνεται η οριστική ματαίωσή του, για τους λόγους που αναλυτικά εκτίθενται σ' αυτό 
και εισηγείται την έγκρισή του. 

Στο επισυναπτόμενο στην εισήγηση, Πρακτικό IV/16-08-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του 
διαγωνισμού του θέματος, αναφέρονται επιλέξει τα εξής: 

«….       Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο - IV 

Της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. 

Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2016-2017 (έως 31-08-2017) µε δικαίωµα τρίµηνης παράτασης, 

συνολικού προϋπολογισμού 1.903.234.43 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και 

Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).  

 
Στην Πρέβεζα σήμερα την  16ηη του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 

π.μ., συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου, στα γραφεία της 

Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η επιτροπή διεξαγωγής 

διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση 

αυτών, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/76/19-01-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου.    

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η γνωμοδότηση για τη ματαίωση ή μη της διαδικασίας ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων, κατόπιν της κοινοποίησης της σχετικής πράξης της υπηρεσίας Επιτρόπου του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά τον προβλεπόμενο, από τις διατάξεις του άρθρου  9 του ν. 4350/2015 

(ΦΕΚ 161/Α/2015) έλεγχο νομιμότητας των σχεδίων συμβάσεων του ανωτέρω ανοικτού διεθνή 

(ηλεκτρονικού) διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών,  που διεξάγεται σύμφωνα με 

την αρ. 10/2016 διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας (Α/Α Συστήματος: 28186).  

 

Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι εξής: 

 

1) Καλόγηρος Απόστολος, Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικ/κού – Οικ/κού της Π.Ε. Πρέβεζας, ως 

πρόεδρος, 

2)  Μπούρας Χαράλαμπος, Υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, ως μέλος. 

3)  Ζαμπέλη Δωροθέα, Υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πρέβεζας. 

4)  Στεφανής Χρήστος, εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής 

Μακεδονίας, ως μέλος. 

5)  Γιαμάς Ιωάννης, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας, ως μέλος. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της επιτροπής εισηγήθηκε τα ακόλουθα: 

 

1. Η Π. Ε. Πρέβεζας σύμφωνα με την αρ. 10/2016 διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας (Α/Α Συστήματος: 28186) 

προκήρυξε ανοιχτό διεθνή (ηλεκτρονικό) διαγωνισμό  για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, 

χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2016-2017 (έως 31-08-2017) µε δικαίωµα 

τρίµηνης παράτασης, συνολικού προϋπολογισμού 1.903.234.43 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων 

προαίρεσης και Φ.Π.Α. 

 

2. Με το αρ. Ι/17-11-2016 πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την 

αρ. 32/1780/25-11-2016 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής, ελέγχθηκαν και αξιολογήθηκαν τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων. 

 

3. Με το αρ. Ι/29-12-2016 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων - προσφυγών, το οποίο 

εγκρίθηκε με την αρ. 37/1941/30-12-2016 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής, ελέγχθηκαν και 

αξιολογήθηκαν οι κατατεθείσες προδικαστικές προσφυγές. 

 

4. .Με το αρ. ΙΙ/25-1-2017 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων - προσφυγών, το οποίο 

εγκρίθηκε με την αρ. 2/97/26-1-2017 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής, ελέγχθηκαν και αξιολογήθηκαν 

οι κατατεθείσες προδικαστικές προσφυγές. 

 

5. Με το αρ. ΙΙ/1-2-2017 πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την 

αρ. 3/120/2-2-2017 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής, ελέγχθηκαν και αξιολογήθηκαν οι οικονομικές 

προσφορές των διαγωνιζομένων. και αναδείχθηκαν οι προσωρινοί μειοδότες του ως άνω διαγωνισμού. 

 

6. Με το αρ. ΙΙΙ/4-4-2017 πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την 

αρ. 12/535/28-4-2017 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής, ελέγχθηκαν και αξιολογήθηκαν τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης τα οποία κατατέθηκαν από τους προσωρινούς μειοδότες. 

 

7. Με το αρ. ΙΙΙ/23-5-2017 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων - προσφυγών, το οποίο 

εγκρίθηκε με την αρ. 16/708/26-5-2017 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής, ελέγχθηκαν και 

αξιολογήθηκαν οι κατατεθείσες προδικαστικές προσφυγές. 

 

8. Με το αρ. πρωτ. 70145/2861/14-7-2017 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών απεστάλλει ο φάκελος του 

διαγωνισμού στην Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Πρέβεζας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την άσκηση του 

προβλεπομένου προσυμβατικού ελέγχου. 

 

9. Με την αρ. 3/3-8-2017 Πράξη της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Ν. Πρέβεζας που αφορά τον 

έλεγχο νομιμότητας των σχεδίων σύμβασης του ανωτέρω διαγωνισμού, αποφαίνεται ότι, παρά το γεγονός 

ότι δεν διαπιστώνονται ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες των υποβληθέντων σχεδίων σύμβασης, κωλύεται η 

υπογραφή τους καθότι έχει παρέλθει το σχολικό έτος 2016-2017, στο οποίο αναφέρεται το αντικείμενο του 

διενεργηθέντος διαγωνισμού και επίσης το προβλεπόμενο δικαίωμα προαίρεσης  για την παράταση της 

χρονικής ισχύος των συμβάσεων αυτών για το επόμενο σχολικό έτος, δεν  δύναται αυτοτελώς να θεμελιώσει 

αρμοδιότητα ελέγχου αυτών, δεδομένου ότι το εν λόγω δικαίωμα συνιστά παρακολούθημα του κυρίου 

αντικειμένου της σύμβασης. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η οριστική ματαίωση του ανωτέρω διαγωνισμού. 

 

Η επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

α. Την αρ.  10/2016 διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας (Α/Α Συστήματος: 28186), 

β. Την αρ. 3/3-8-2017 Πράξη της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Ν. Πρέβεζας, 

γ. Τις διατάξεις του άρθρου 106, του ν. 4412/2016 και 

δ. Την εισήγηση του προέδρου της. 

Ομόφωνα εισηγείται 

 

1. Την οριστική ματαίωση του διεθνή (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών 

μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2016-2017 (έως 31-08-

2017) µε δικαίωµα τρίµηνης παράτασης, συνολικού προϋπολογισμού 1.903.234.43 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. (αρ. 10/2016 διακήρυξη με  Α/Α 

Συστήματος: 28186).  
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2. Την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών (συμμετοχής) στους διαγωνιζόμενους. 

 

 To πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από τα μέλη της και υποβάλλεται στη Δ/νση  

Διοικητικού - Οικονομικού για τις περαιτέρω ενέργειες. 

Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ 

………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 25/1255/17-08-2017) 

Α. Ματαιώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 τον ανοικτό διεθνή 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2016-
2017 (έως 31-08-2017) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, συνολικού προϋπολογισμού € 
1.903.234,43 συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 
Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών), ο οποίος προκηρύχθηκε βάσει της αρ. 
10/2016 (με αρ. πρωτ.  82714/3494/14-09-2016 και με Α/Α Συστήματος: 28186) διακήρυξης,  

αποδεχόμενη τη γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, που περιλαμβάνεται στο 
IV/16-08-2017 Πρακτικό της (ανωτέρω υπό στ. 15) και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται 
σ΄ αυτό, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την αρ. 3/3-8-2017 Πράξη της Επιτρόπου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου στο Ν. Πρέβεζας που αφορά στον έλεγχο νομιμότητας των σχεδίων σύμβασης του 
διαγωνισμού, κωλύεται η υπογραφή τους, καθότι έχει παρέλθει το σχολικό έτος 2016-2017, στο 
οποίο αναφέρεται το αντικείμενο του διενεργηθέντος διαγωνισμού και επίσης το προβλεπόμενο 
δικαίωμα προαίρεσης για την παράταση της χρονικής ισχύος των συμβάσεων αυτών για το 
επόμενο σχολικό έτος, δεν δύναται αυτοτελώς να θεμελιώσει αρμοδιότητα ελέγχου αυτών, 
δεδομένου ότι το εν λόγω δικαίωμα συνιστά παρακολούθημα του κυρίου αντικειμένου της 
σύμβασης. 

Β. Εγκρίνει την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών (συμμετοχής) στους διαγωνιζόμενους του 

ανωτέρω διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2016-

2017 (έως 31-08-2017) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης. 

……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Γκεσούλης Ηλίας 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 25/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
δεκαεπτά (17) του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 83907/3322/14-08-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. 
Κωτσαντής Κων/νος 

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 δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με 
χειριστή, από 14-07-2017 για επείγουσες επεμβάσεις για: α)  καθαρισμό επαρχιακού οδικού 
δικτύου προς Λια – Πόβλα - Τσαμαντά λόγω κατολισθήσεων β) καθαρισμό επαρχιακού οδικού 
δικτύου από διασταύρωση προς Σούλι – Σαμονίβα - Κουκλιούς λόγω καταπτώσεων, γ) 
καθαρισμό επαρχιακού οδικού δικτύου Πλαταριά – Σύβοτα - Πέρδικα από καταπτώσεις, δ) 
καθαρισμό αγωγών ομβρίων στο εθνικό οδικό δίκτυο Παραπόταμος - Κορύτιανη - Νεράιδα λόγω 
αποφράξεων, ε) βελτίωση βατότητας με καθαρισμούς επαρχιακού οδικού δικτύου Ελευθεροχώρι 
– Πόποβο – όρια Νομού, στ) καθαρισμό οδών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Αετός – Πηγαδούλια 
και ζ) καθαρισμούς αποκατάστασης επαρχιακού οδικού δικτύου Μεσοβούνι – Γκρίκα – Ψάκκα 
του δήμου Σουλίου λόγω καταπτώσεων, σύμφωνα με την αριθμ. 69983/4242/13-07-2017 
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 22/1098/19-07-2017 απόφαση 
ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής 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 με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση του Γ.Γ. 
Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

http://www.php.gov.gr/
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5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί μεταβίβασης 
αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

6. Τις 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) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 
(ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του 
Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

7. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση 
της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης μηχανημάτων μετά των 
χειριστών τους κλπ. 

8. Την αριθμ. 30/1713/11-11-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίσθηκε, 
για το έτος 2017 η ανά ώρα αποζημίωση ιδιωτικών μηχανημάτων και οχημάτων που θα 
απασχοληθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και των Περιφερειακών Ενοτήτων της, 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, 
πλημμύρες, πυρκαγιές, μεταφορά νερού κλπ), όταν δεν επαρκούν τα μηχανήματα της Περιφέρειας 
Ηπείρου για την εκτέλεση των έργων. 

9. Την αριθ. πρωτ. 69983/4242/13-07-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας για 
την έγκριση μίσθωσης από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, Ιδιωτικών Μηχανημάτων, τα οποία θα εργασθούν από 14-07-2017 για την 
αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν λόγω της έντονης κίνησης της θερινής περιόδου και προς 
αποφυγή ατυχημάτων, λαμβάνοντας υπόψη «… 3. Το γεγονός, ότι η Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας δεν διαθέτει  σε ετοιμότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό και υπαλληλικό 
προσωπικό που απαιτείται 4. Τις ζημιές που προκλήθηκαν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας λόγω των καιρικών συνθηκών, την έντονη κίνηση 5. Την αναγκαιότητα να 
αποκατασταθούν άμεσα οι ζημιές προς αποφυγή ατυχημάτων …». 

10. Την αριθμ. 22/1098/19-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με 
την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση, με τη σύναψη των σχετικών συμφωνητικών, στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. 
ιδιωτικής χρήσης, τα οποία εργάσθηκαν από 14-07-2017 για επείγουσες επεμβάσεις για: α) 
καθαρισμό επαρχιακού οδικού δικτύου προς Λια – Πόβλα - Τσαμαντά λόγω κατολισθήσεων β) 
καθαρισμό επαρχιακού οδικού δικτύου από διασταύρωση προς Σούλι – Σαμονίβα - Κουκλιούς 
λόγω καταπτώσεων, γ) καθαρισμό επαρχιακού οδικού δικτύου Πλαταριά – Σύβοτα - Πέρδικα από 
καταπτώσεις, δ) καθαρισμό αγωγών ομβρίων στο εθνικό οδικό δίκτυο Παραπόταμος - Κορύτιανη - 
Νεράιδα λόγω αποφράξεων, ε) βελτίωση βατότητας με καθαρισμούς επαρχιακού οδικού δικτύου 
Ελευθεροχώρι – Πόποβο – όρια Νομού, στ) καθαρισμό οδών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Αετός – 
Πηγαδούλια και ζ) καθαρισμούς αποκατάστασης επαρχιακού οδικού δικτύου Μεσοβούνι – Γκρίκα – 
Ψάκκα του δήμου Σουλίου λόγω καταπτώσεων, βάσει της σχετικής, αριθ. πρωτ. 69983/4242/13-07-
2017 αποφάσεως του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και δεδομένου ότι η Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε σε ετοιμότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό που 
απαιτούνταν για άμεση παρέμβαση και αποκατάσταση των παραπάνω προβλημάτων.  

11. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 84288/5236/16-08-2017 έγγραφο, 
συνημμένα με αρ. πρωτ. 84344/3330/16-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την 
οποία η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση των δαπανών για την πληρωμή στον δικαιούχο, των 
εργασιών του θέματος, σύμφωνα με τις συνημμένες αναλυτικές καταστάσεις ωρών εργασίας για το 
κάθε μηχάνημα, βάσει της σχετικής αποφάσεως του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της 
αριθμ. 22/1098/19-07-2017 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000002 «Αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019».  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 25/1257/17-08-2017) 

Εγκρίνει τις δαπάνες, όπως αναλυτικά αναφέρονται στους κάτωθι πίνακες, και τη διάθεση των σχετικών 
πιστώσεων, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», για την 
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πληρωμή εργασιών που εκτέλεσαν οι κάτωθι δικαιούχοι, από 14-07-2017, για επείγουσες επεμβάσεις, 
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 69983/4242/13-07-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 22/1098/19-07-2017 απόφαση ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής και 
δεδομένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε σε ετοιμότητα τον απαραίτητο 
Μηχανικό Εξοπλισμό, που απαιτούνταν για άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων, υφίστατο δε 
δεδομένη και επείγουσα η ανάγκη για την αποκατάσταση αυτών, ως εξής: 

Α. Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό επαρχιακού οδικού δικτύου προς Λια – Πόβλα - Τσαμαντά 
λόγω κατολισθήσεων: 

ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΟΝΟΜΑΤ/ΜΟ 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΗΧ/ΤΟΣ -

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 

ΩΡΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

14-07-2017 

έως 10-08-

2017 

Αφοι Ρούμπη και Σια 

Ο.Ε. 

(έδρα: Αχλαδέα 

δήμου Φιλιατών 

Τηλ.: 6972014472) 

ΜΕ 115798  

(εκσκαφέας - 

φορτωτής) 

120,00 45,00 5.400,00 

ΜΕ 51146 

(εκσκαφέας 

144ΗΡ) 

124,00 45,00 5.580,00 

   
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 10.980,00 

   
Φ.Π.Α 24% 2.635,20 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13.615,20 

Β. Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό επαρχιακού οδικού δικτύου από διασταύρωση προς Σούλι – 
Σαμονίβα - Κουκλιούς λόγω καταπτώσεων: 

ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΟΝΟΜΑΤ/ΜΟ 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΗΧ/ΤΟΣ -

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 

ΩΡΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

14-07-2017 

έως 06-08-

2017 

Λάμπρου Γεώργιος 

(έδρα: 8ης Δεκεμβρίου 

10 - Ηγουμενίτσα  

Τηλ.: 2665027904) 

ΗΝΒ 4532 

(ανατρεπόμενο 

φορτηγό) 

80,00 45,00 3.600,00 

ΜΕ 96361 

(εκσκαφέας 155 

ΗΡ) 

69,00 45,00 3.105,00 

ΜΕ 51152 

(Ισοπεδωτής γαιών 

200ΗΡ) 

84,00 63,00 5.292,00 

   
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.997,00 

   
Φ.Π.Α 24% 2.879,28 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.876,28 

 

Γ. Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό επαρχιακού οδικού δικτύου Πλαταριά – Σύβοτα - Πέρδικα 
από καταπτώσεις: 

ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΟΝΟΜΑΤ/ΜΟ 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΗΧ/ΤΟΣ -

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 

ΩΡΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

14-07-2017 

έως 06-08-

2017 

Ευάγγελος και Παύλος 

Πέτρης 

(έδρα: Σύβοτα 

Θεσπρωτίας 

Τηλ.: 6947261565) 

ΗΝΑ 9067 

(φορτηγό 

ανατρεπόμενο) 

85,00 36,00 3.060,00 

ΜΕ 102726 

(εκσκαφέας 

168ΗΡ) 

70,00 45,00 3.150,00 

ΜΕ 115797 

(εκσκαφέας 152 

ΗΡ) 

84,00 45,00 3.780,00 

   
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 9.990,00 

   
Φ.Π.Α 24% 2.397,60 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.387,60 
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Δ. Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό αγωγών ομβρίων στο εθνικό οδικό δίκτυο Παραπόταμος - 
Κορύτιανη - Νεράιδα λόγω αποφράξεων: 

ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΟΝΟΜΑΤ/ΜΟ 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΗΧ/ΤΟΣ -

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 

ΩΡΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

14-07-2017 

έως 11-08-

2017 

Γεωργίου Συμεών 

(έδρα: Κορύτιανη 

Παραπόταμος Δ. 

Ηγουμενίτσας 

Τηλ.: 2665027904) 

ΗΝΒ 6054 

(ανατρεπόμενο 

φορτηγό) 

90,00 37,80 3.402,00 

ΜΕ 34151 

(εκσκαφέας 100 

ΗΡ) 

107,00 37,80 4.044,60 

ΜΕ 51108 

(Φορτωτής 80ΗΡ) 
108,00 42,00 4.536,00 

   
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.982,60 

   
Φ.Π.Α 24% 2.875,82 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.858,42 

 

Ε. Μίσθωση μηχανημάτων για βελτίωση βατότητας με καθαρισμούς επαρχιακού οδικού δικτύου 
Ελευθεροχώρι – Πόποβο – όρια Νομού: 

ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΟΝΟΜΑΤ/ΜΟ 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΗΧ/ΤΟΣ -

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 

ΩΡΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

14-07-2017 

έως 14-08-

2017 

Τζίμας Βασίλειος 

(έδρα: Παραπόταμος 

Θεσπρωτίας 

Τηλ.: 6940993443) 

ΜΕ 29094 

(προωθητήρας 

γαιών 180 ΗΡ) 

185,00 81,00 14.985,00 

   
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.985,00 

   
Φ.Π.Α 24% 3.596,40 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.581,40 

 

ΣΤ. Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό οδών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Αετός – Πηγαδούλια: 

ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΟΝΟΜΑΤ/ΜΟ 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΗΧ/ΤΟΣ -

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 

ΩΡΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

14-07-2017 

έως 20-07-

2017 

Χαρίσης Σπυρίδων 

(έδρα: Πατρ. Αθηναγόρα 

10 - Ηγουμενίτσα 

Τηλ.: 6944599617) 

ΜΕ 29112 

(φορτωτής 80ΗΡ) 
26,00 45,00 1.170,00 

   
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.170,00 

   
Φ.Π.Α 24% 280,80 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.450,80 

 

Ζ. Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμούς αποκατάστασης επαρχιακού οδικού δικτύου Μεσοβούνι – 
Γκρίκα – Ψάκκα του Δήμου Σουλίου λόγω καταπτώσεων: 

ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΟΝΟΜΑΤ/ΜΟ 

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ 

-ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 

ΩΡΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

14-07-2017 

έως 14-08-

2017 

Χαρίσης Θωμάς 

(έδρα: 3ο χλμ ΕΟ 

Ηγ/τσας-Ιωαννίνων  

Τηλ.: 6944683777) 

ΜΕ 91749 

(εκσκαφέας 122 PS) 
194,00 40,50 7.857,00 

BOH 5244  

(ανατρεπόμενο 

φορτηγό) 

198,00 36,00 7.128,00 

   
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.985,00 

   
Φ.Π.Α 24% 3.596,40 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.581,40 
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 Τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος δήλωσαν ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ.  
……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5.Πότσης Οδυσσέας 

6. Γκεσούλης Ηλίας 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 25/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 83907/3322/14-08-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 8ο 

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
για την βιντεοσκόπηση μέσω ηλεκτρονικών ιπτάμενων μέσων «Μη επανδρωμένου 
ιπτάμενου μέσου» για την καταγραφή της κατάστασης στον ποταμό Καλαμά από την 
ασθένεια των πλατάνων (απόφραξη κοίτης-καταγραφή περιοχών της ασθένειας). 
 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση 
του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις 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. 

http://www.php.gov.gr/
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4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
μεταβίβασης αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 84333/16-08-2017 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 84351/3331/16-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η 
υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…Παρακαλούμε για την έγκριση ανάθεση, την 

υπογραφή συμφωνητικού και την δαπάνη ποσού 8.680,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για 

την βιντεοσκόπηση μέσω ηλεκτρονικών ιπτάμενων μέσων «Μη επανδρωμένου ιπτάμενου μέσου» 

για την καταγραφή της κατάστασης στον ποταμό Καλαμά από την ασθένεια των πλατάνων (απόφραξη 

κοίτης-καταγραφή περιοχών της ασθένειας)» στον κ. Μαλαμίδη Θ. Γεώργιο του οποίου η προσφορά 

είναι οικονομικότερη. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 

Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 

Ηπείρου. …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 25/1258/17-08-2017) 

Εγκρίνει την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης, για την βιντεοσκόπηση μέσω ηλεκτρονικών ιπτάμενων μέσων «Μη 
επανδρωμένου ιπτάμενου μέσου» για την καταγραφή της κατάστασης στον ποταμό Καλαμά 
από την ασθένεια των πλατάνων (απόφραξη κοίτης-καταγραφή περιοχών της ασθένειας), 
στον Μαλαμίδη Θ. Γεώργιο (Ελευθερίας 22, Ηγουμενίτσα), του οποίου η προσφορά, 
συνολικού ποσού € 8.690,00 με ΦΠΑ, είναι οικονομικότερη μεταξύ αυτών που συνέλεξε το 
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, βάσει της αριθμ. πρωτ. 78560/4850/01-
08-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και  

Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού € 8.690,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών. 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Ηλίας Γκεσούλης, ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Γκεσούλης Ηλίας 

7. Ζάψας Γεώργιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 7ΑΑ37Λ9-Ι3Χ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 25/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 83907/3322/14-08-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος 

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 ανάκλησης πιστώσεων των αναλήψεων της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2017. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) 
Απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.  

5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 
(ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 
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του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125) και του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 
Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού / Τμήμα Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών 
Αναφορών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το 
αριθμ. πρωτ. 84390/7092/17-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 84415/3332/17-
08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία υποβάλλει προς 
έγκριση πίνακα για την ανάκληση των αδιάθετων υπολοίπων των αναλήψεων δαπάνης 
οικ. έτους 2017.  

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 25/1259/17-08-2017) 

Εγκρίνει την ανάκληση των αδιάθετων υπολοίπων των αναλήψεων δαπάνης του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2017, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής: 

 

A/A 
Α/Α 

ΕΚΘΕΣΗΣ 
Α/Α 

ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΟΙΚΟΝ. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΑΔΑ 

ΠΟΣΟ 
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1 50 50 1/5/13-1-2017 
6Τ0Ξ7Λ9-

Χ4Θ 
175.000,00 

Ενταλματοποίηση μικρότερη του 
συνολικά δεσμευόμενου ποσού 

2 54 52 1/5/13-1-2017 
ΩΔΗΘ7Λ9-

ΞΤΑ 
26.000,00 

Ενταλματοποίηση μικρότερη του 
συνολικά δεσμευόμενου ποσού 

3 775 779 6/246/9-3-2017 
ΩΝ287Λ9-

Π3Τ 
140.957,51 

Ενταλματοποίηση μικρότερη του 
συνολικά δεσμευόμενου ποσού 

4 174 178 2/58/26-1-2017 
7ΥΙΒ7Λ9-

ΝΙ2 
88.000,00 

Ενταλματοποίηση μικρότερη του 
συνολικά δεσμευόμενου ποσού 

5 175 179 2/58/26-1-2017 
ΩΧΘ17Λ9-

Φ05 
160.000,00 

Ενταλματοποίηση μικρότερη του 
συνολικά δεσμευόμενου ποσού 

6 52 51 1/5/13-1-2017 
67647Λ9-

Ρ6Ψ 
380.000,00 

Ενταλματοποίηση μικρότερη του 
συνολικά δεσμευόμενου ποσού 

7 55 53 1/5/13-1-2017 
Ω2ΓΖ7Λ9-

8ΓΠ 
45.000,00 

Ενταλματοποίηση μικρότερη του 
συνολικά δεσμευόμενου ποσού 

       
……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Γκεσούλης Ηλίας 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 7ΑΑ37Λ9-Ι3Χ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 25/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
δεκαεπτά (17) του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 83907/3322/14-08-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης,Καττής Νικόλαος,Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. 
Κωτσαντής Κων/νος 

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 μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 16-08-2017 σύμφωνα με 
την αριθμ. 84413/5249/17-08-2017απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για εργασίες 
υλοποίησης προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών με 
την  κατασκευή και  διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών  στις περιοχές Ελατοχώρι και Βοβούσα του 
Δήμου Ζαγορίου δεδομένου ότι η εν λόγω περιοχή παρουσιάζει μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας 
ιδιαίτερα τη τρέχουσα καλοκαιρινή περίοδο. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση του Γ.Γ. 
Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί μεταβίβασης 
αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

6. Τις 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) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
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διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 
(ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του 
Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

7. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση 
της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης μηχανημάτων μετά των 
χειριστών τους κλπ. 

8. Την αριθμ. 84413/5249/17-08-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί  έγκρισης 
μίσθωσης από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. με παροχή έργου από  
16-08-2017 για εργασίες υλοποίησης προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή 
πρόκλησης πυρκαγιών με την  κατασκευή και  διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών  στις περιοχές 
Ελατοχώρι και Βοβούσα του Δήμου Ζαγορίου δεδομένου ότι η  εν λόγω περιοχή παρουσιάζει 
μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας ιδιαίτερα τη τρέχουσα καλοκαιρινή περίοδο. 

9. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 84417/5250/17-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
84437/3333/17-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την 
κατεπείγουσα μίσθωση από την Πολιτική Προστασία Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων ιδιωτικών 
μηχανημάτων, διότι αυτά που διαθέτει ο μηχανικός εξοπλισμός της Περιφέρειας, δεν επαρκούν, για 
την παροχή έργου από 16-08-2017 για εργασίες υλοποίησης προληπτικών μέτρων που 
αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών με την  κατασκευή και  διάνοιξη αντιπυρικών 
ζωνών  στις περιοχές Ελατοχώρι και Βοβούσα του Δήμου Ζαγορίου δεδομένου ότι η  εν λόγω 
περιοχή παρουσιάζει μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας ιδιαίτερα τη τρέχουσα καλοκαιρινή περίοδο. 

10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος,  

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 25/1260/17-08-2017) 

Εγκρίνει, με μέριμνα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων,  την ανάθεση, με τη 
σύναψη των σχετικών συμφωνητικών, στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως αναφέρεται 
κατωτέρω, της εκτέλεσης επειγουσών εργασιών, από 16-08-2017, για την υλοποίηση προληπτικών 
μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών με την  κατασκευή και  διάνοιξη 
αντιπυρικών ζωνών  στις περιοχές Ελατοχώρι και Βοβούσα του Δήμου Ζαγορίου δεδομένου ότι η εν 
λόγω περιοχή παρουσιάζει μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας ιδιαίτερα τη τρέχουσα καλοκαιρινή περίοδο, 
σύμφωνα με την αριθμ. 84413/5249/17-08-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και δεδομένου 
ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για την παροχή των ως 
άνω εργασιών, υφίσταται δε δεδομένη και επείγουσα η ανάγκη για την άμεση αντιμετώπιση των 
προβλημάτων, δεδομένου ότι η εν λόγω περιοχή παρουσιάζει μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας, ιδιαίτερα 
τους καλοκαιρινούς μήνες: 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΗΧ/ΤΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ 

(ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 49-ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 
ΜΕ 91564 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΠΤΗΣ 

(ΒΟΒΟΥΣΑ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 

ΜΕ 129686 

ΜΕ 99578 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΒΟΥΣΑ 

……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5.Πότσης Οδυσσέας 

6. Γκεσούλης Ηλίας 

7. Ζάψας Γεώργιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 25/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
δεκαεπτά (17) του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 83907/3322/14-08-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. 
Κωτσαντής Κων/νος 

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 τροποποίησης των αριθμ. 25/1375/08-09-2016 και 35/1919/21-12-2016  αποφάσεων της 

Οικονομικής Επιτροπής, που αφορούν σε δρομολόγια μεταφοράς μαθητών χωρικής 

αρμοδιότητας 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 με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση του 
Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.  

5. Τις 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), του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), 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, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 του 
Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125), του Ν. 
4089/2012 (ΦΕΚ 206 Α΄)καθώς και την υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) 
Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις αυτής. 

http://www.php.gov.gr/
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α’159) και τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 
δέκατο έβδομο «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων» του Ν. 4286/2014 (ΦΕΚ 194/19-09-
2014 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 72, παρ. 2 και 3 του Ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 
Α’ 236/2016) «Επείγουσες διατάξεις για τη μεταφορά μαθητών - Πρόβλεψη δυνατότητας 
μεταφοράς προσφύγων – μεταναστών με επιβατικά οχήματα ιδιοκτησίας Ο.Τ.Α.». 

7. Τις διατάξεις του  Ν. 4445/2016, (ΦΕΚ236/Α/2016) άρθρο 72, σύμφωνα με τις οποίες στην 
περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 (Α΄159) η φράση «για το χρονικό 
διάστημα έως 31-12-2016» αντικαθίσταται από τη φράση «για το χρονικό διάστημα έως 30-6-
2017». 

8. Την αριθμ. 25/1375/08-09-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως διορθώθηκε με την 
όμοια, αριθμ. 27/1515/06-10-2016 απόφαση, με θέμα «Έγκριση παράτασης των συμβάσεων 
μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, οι οποίες προέκυψαν από όλες τις 
διαγωνιστικές διαδικασίες και αφορούσαν τα σχολικά έτη 2014 - 2015 και 2015 - 2016 και ήταν σε 
ισχύ την 30-06-2016 και έγκριση δαπανών Ε.Μ.Δ. και επιδομάτων για την μεταφορά μαθητών». 

9. Την αριθμ. 35/1919/21-12-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
παράταση, έως την 30-06-2017, των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, οι οποίες προέκυψαν από 
όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες (διεθνείς - πρόχειροι, διαπραγματεύσεις, απ΄ ευθείας αναθέσεις 
κ.λ.π.) που αφορούσαν τα σχολικά έτη 2014 - 2015 και 2015 - 2016 και ήταν σε ισχύ την 30-06-
2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν, βάσει των διατάξεων του άρθρου 
63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α’159), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4445/2016 (ΦΕΚ  
Α’), σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες. 

10. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε Πρέβεζας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 84688/3452/17-08-2017 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 84753/3334/17-08-2017 στον φάκελο 2017 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«….Έχοντας υπόψη: …. 

5.Tην αριθμ.25/1375/08-09-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής … 

6. Tην αριθμ.35/1919/21-12-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής … 

7.Τις βεβαιώσεις εκτέλεσης δρομολογίων, που απέστειλαν στην Υπηρεσία μας οι  σχολικές  μονάδες 

Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο Λούρου, από τις  οποίες προκύπτει ότι, στο δρομολόγιο με α/α 2 του Διεθνή 

Διαγωνισμού, του Ιγ πίνακα παράτασης των συμβάσεων και περιγραφή «Σκιαδάς - ΆνωΡεματιά - Βρυσούλα 

- Άνω Κοτσανόπουλο - Κάτω Κοτσανόπουλο -Λούρος», που εκτελείται από τον ανάδοχο ΚΤΕΛ Ν. 

Πρέβεζας Α.Ε, από την έναρξη του σχολικού έτους 2016-2017, δεν μεταφέρονται μαθητές από τον οικισμό 

«Σκιαδάς» και ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η τροποποίησή του. 

8. Τη βεβαίωση εκτέλεσης δρομολογίων που απέστειλε στην Υπηρεσία μας η σχολική μονάδα Νηπιαγωγείο 

Καστροσυκιάς, από την οποία προκύπτει ότι στο δρομολόγιο με α/α 18 του Ιστ πίνακα παράτασης των 

δρομολογίων και περιγραφή «Παραλία Καστροσυκιάς -Μεγαδέντρο - Καστροσυκιά» που εκτελείται από τον 

μεταφορέα Ακρίβη Κωνσταντίνο από την έναρξη του σχολικού έτους 2016-2017, δεν μεταφέρονται μαθητές 

από τον οικισμό «Καστροσυκιά» και ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η τροποποίησή του. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Α. Την τροποποίηση των  με αριθμ. 25/1375/08-09-2016 και 35/1919/21-12-2016 αποφάσεων της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ως προς το α/α 2 δρομολόγιο, του Ιγ πίνακα συμβάσεων 

μεταφοράς μαθητών Α/μιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Διαγωνιστικής Διαδικασίας Διεθνής Διαγωνισμός, από 

«Σκιαδάς-Άνω Ρεματιά-Βρυσούλα-Άνω Κοτσανόπουλο - Κάτω Κοτσανόπουλο - Λούρος» σε «Άνω Ρεματιά 

- Βρυσούλα-Άνω Κοτσανόπουλο – Κάτω Κοτσανόπουλο - Λούρος», που εκτελεί ο ανάδοχος ΚΤΕΛ Ν. 

Πρέβεζας Α.Ε, καθώς και την ανάλογη τροποποίηση των  σχετικών συμβάσεων. Το ημερήσιο κόστος 

αποζημίωσης, του δρομολογίου μεταβάλλεται, βάσει της αντίστοιχης μηνιαίας μέσης τιμής του καυσίμου. 

Το εν λόγω δρομολόγιο μεταβάλλεται χιλιομετρικά από 25,4 σε 21,5 χιλιόμετρα. Το ημερήσιο συμβατικό 

κόστος του εν λόγω δρομολογίου μεταβάλλεται από 145,81€ στα 123,42€.   Η εν λόγω τροποποίηση ισχύει 

από την έναρξη του σχολικού έτους 2016-2017. 

Β. Την τροποποίηση των  με αριθμ. 25/1375/08-09-2016 και 35/1919/21-12-2016 αποφάσεων της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ως προς το α/α 18 δρομολόγιο, του Ιστ πίνακα 

συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α/μιας Εκπ/σης της Διαγωνιστικής Διαδικασίας 1ηΔιαπραγμάτευση(2016), 

από «Παραλία Καστροσυκιάς -Μεγαδέντρο - Καστροσυκιά» σε «Μεγαδέντρο - Καστροσυκιά», που εκτελεί 

ο μεταφορέας Ακρίβης Κωνσταντίνος, καθώς και την ανάλογη τροποποίηση των σχετικών συμβάσεων. Το 

ημερήσιο κόστος αποζημίωσης, του δρομολογίου μεταβάλλεται, από 25,04€ σε 19,56 €, καθότι 

μεταβάλλεται χιλιομετρικά από 6,5 χιλιόμετρα σε 3,5. Η εν λόγω τροποποίηση ισχύει από την έναρξη του 

σχολικού έτους 2016-2017  …». 
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11. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 25/1261/17-08-2017) 

Εγκρίνει την τροποποίηση των αριθμ. 25/1375/08-09-2016 και 35/1919/21-12-2016 αποφάσεων της 
Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την έγκριση παράτασης έως την 31-12-2016, και έως την 30-06-
2017 αντίστοιχα, των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, οι οποίες προέκυψαν από όλες τις διαγωνιστικές 
διαδικασίες που αφορούσαν τα σχολικά έτη 2014 - 2015 και 2015 - 2016 και ήταν σε ισχύ την 30-06-
2016, ως προς τα κάτωθι δρομολόγια, καθώς και την ανάλογη τροποποίηση των σχετικών συμβάσεων, 
και με ισχύ των τροποποιήσεων από την έναρξη του σχολικού έτους 2016-2017, ως εξής: 

Α. Ως προς το με α/α 2 δρομολόγιο, που περιλαμβάνεται στον επισυναπτόμενο στις ως άνω αποφάσεις, 
Πίνακα Ιγ. συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α/μιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Διαγωνιστικής Διαδικασίας 
Διεθνής Διαγωνισμός, από «Σκιαδάς-Άνω Ρεματιά-Βρυσούλα-Άνω Κοτσανόπουλο - Κάτω 
Κοτσανόπουλο - Λούρος» σε «Άνω Ρεματιά - Βρυσούλα-Άνω Κοτσανόπουλο – Κάτω Κοτσανόπουλο - 
Λούρος», το οποίο εκτελεί ο ανάδοχος ΚΤΕΛ Ν. Πρέβεζας Α.Ε. Το ημερήσιο κόστος αποζημίωσης του 
δρομολογίου μεταβάλλεται, βάσει της αντίστοιχης μηνιαίας μέσης τιμής του καυσίμου. Το εν λόγω 
δρομολόγιο μεταβάλλεται χιλιομετρικά από 25,4 σε 21,5 χιλιόμετρα και αντίστοιχα, το ημερήσιο 
συμβατικό κόστος του δρομολογίου μεταβάλλεται από 145,81 € στα 123,42 €.   

Β.  Ως προς το με α/α 18 δρομολόγιο, που περιλαμβάνεται στον επισυναπτόμενο στις ως άνω 
αποφάσεις, Πίνακα Ιστ. συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α/μιας Εκπ/σης της Διαγωνιστικής Διαδικασίας 
1ηΔιαπραγμάτευση (2016), από «Παραλία Καστροσυκιάς -Μεγαδέντρο - Καστροσυκιά» σε «Μεγαδέντρο 
- Καστροσυκιά», που εκτελεί ο μεταφορέας Ακρίβης Κωνσταντίνος. Το ημερήσιο κόστος αποζημίωσης 
του δρομολογίου μεταβάλλεται, από 25,04 € σε 19,56 €, καθότι μεταβάλλεται χιλιομετρικά από 6,5 
χιλιόμετρα σε 3,5. 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι ως άνω αριθμ. 25/1375/08-09-2016 και 35/1919/21-12-2016  αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής, ως έχουν. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Γκεσούλης Ηλίας 

7. Ζάψας Γεώργιος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 7ΑΑ37Λ9-Ι3Χ
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