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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 27/01-09-2017 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, την πρώτη (01) του μηνός 
Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή 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. 89969/3534/30-08-2017 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. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

7. Γκεσούλης Ηλίας, Περιφερειακός Σύμβουλος 

8. Ζάψας Γεώργιος, 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. 
89969/3534/30-08-2017 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: 
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1. Κατάρτιση σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2018 και 
υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 

2. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-08-2017 ανοιχτής 
διαδικασίας ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κακαβιάς», 
προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ. 

3. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-08-2017 ανοιχτής 
διαδικασίας ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση  E.O.  Ιωαννίνων - Τρικάλων», 
προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ. 

4. Έγκριση του από 03-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης, για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση – Προστασία 
βάθρων Γέφυρας Αβαρίτσας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 
65.000,00 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

5. Έγκριση του 2ου/25-08-2017 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού  διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού 
54.800,00 € με Φ.Π.Α., για την υλοποίηση των υποέργων: «Εργασίες επούλωσης οπών 
στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου Ιωαννίνων - Κοζάνης και Ιωαννίνων - 
Ηγουμενίτσας Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2017 (παροχή υπηρεσιών)» και «Εργασίες 
επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Βορείων 
Τζουμέρκων - Πηγών Αώου - Ζαγοροχώρια (παροχή υπηρεσιών)». 

6. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση 
βατότητας οδού προς Ιερά Μονή Βύλιζας», προϋπολογισμού € 80.000,00με Φ.Π.Α. 

7. Έγκριση του Πρακτικού 2ο/28-08-2017 της Επιτροπής Διενέργειας της από 27-04-2017 
ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στερέωση – 
αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου», προϋπολογισμού € 
70.000,00 με Φ.Π.Α. 

8. Έγκριση του Πρακτικού 2ο/30-08-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια 
σωλήνων πολυαιθυλενίου PE 100 Φ315 PN 10 Atm για την αντικατάσταση του κεντρικού 
αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Άνω Ρου Αχέροντα», προϋπολογισμού 45.136,00 € με 
Φ.Π.Α. 

9. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή και συντήρηση- Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Κιρκιζάτων  
Άρτας», αναδόχου Σωτηρίου Σφήκα, μέχρι την 29-10-2017. 

10. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων για την «Άμεση προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση 
φθορών στο επαρχιακό δίκτυο του πρώην Δήμου Εγνατίας». 

11. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων για την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την άμεση αποκατάσταση 
επαρχιακών οδών Δήμου Δωδώνης». 

12. Απόφαση επί των ενστάσεων κατά του Πρακτικού ΙΙ/06-06-2017 (αποσφράγιση και 
αξιολόγηση των φακέλων των τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αναδασμού Περιμέτρου 
έργων «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου» περιοχών 1Τ, 2Τ και 3Τ κοινοτήτων Μαργαριτίου -
Καταβόθρας- Ελευθερίου» προεκτιμώμενης αμοιβής 369.930,92€ (χωρίς  Φ.Π.Α). 

13. Απόφαση επί της έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-05-2017 
ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου 
«Κατασκευή Αποχετευτικών Αγωγών (Δίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς) και Αντλιοστασίων 
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λυμάτων στα όρια του Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού 2.028.000,00 € με Φ.Π.Α. της 
Πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην 
Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παράλιας Λούτσας 
Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου», βάσει της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89737/736/30-08-
2017 γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου. 

14. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 13-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακής 
οδού προς Ασβεστοχώρι – Κόντσικα – Περάτη - Πετράλωνα», προϋπολογισμού € 
60.000,00 με ΦΠΑ. 

15. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση τεχνικού 
εισόδου – εξόδου γέφυρας Δροσοπηγής Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ. 

16. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 06-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 
προσβάσεων σε παρακείμενες ιδιοκτησίες στο δρόμο Ζωοδόχος - Λύγγος», 
προϋπολογισμού 60.000,00 με ΦΠΑ. 

17. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την 
κατασκευή του έργου Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού Κάτω 
Ζάλογγο-Φτέρη-Δοβλά», προϋπολογισμού € 80.000,00 € με Φ.Π.Α. 

18. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-08-2017 ανοιχτής 
διαδικασίας ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση-ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού Παλαιοχώρι 
Σιρράκου -Κοτομίστα», προϋπολογισμού € 300.000,00 με Φ.Π.Α. 

19. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-07-2017 ανοιχτής 
διαδικασίας ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Μανολιάσα  προς Μελιγγούς», 
προϋπολογισμού € 80.000,00 με Φ.Π.Α. 

20. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-07-2017 ανοιχτής 
διαδικασίας ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού κόμβος εθνικής οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης προς 
Μπουραζάνι», προϋπολογισμού € 100.000,00. 

21. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-08-2017 ανοιχτής 
διαδικασίας ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση της 12α επαρχιακής οδού προς Λίππα», 
προϋπολογισμού € 105.000,00. 

22. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων προστασίας στον ποταμό Μετσοβίτικο 
στην θέση Τσομπανάκι στο Ανήλιο Μετσόβου», αναδόχου Δημητρίου Τσομπίκου, μέχρι την 
30-11-2017. 

23. Έγκριση του Πρακτικού I/25-08-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού 
δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού προϋπολογισμού € 353.780,00 πλέον ΦΠΑ, με 
αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών για την Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και 
Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και στο Αστικό Οδικό Δίκτυο των Δήμων 
Αρταίων, Ηγουμενίτσας και Πρέβεζας στο πλαίσιο του έργου «Αποδοτικά και Φιλικά προς 
το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δημόσιος Οδοφωτισμός και Κτίρια στην 
Περιφέρεια Ηπείρου» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται, από το Μηχανισμό ELENA 
(ΕΕ-ΕΤΕπ), έργο “Project Development Services for Efficient Eco-Friendly Transportation, 
Public Lighting and Buildings in the Region of Epirus, Greece”. 

24. Έγκριση του 2ου/28-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 
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και αναλώσιμων ειδών (μελανιών και toner για fax και εκτυπωτές), για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

25. Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Ιωαννίνων που ήταν σε ισχύ την 30η-06-2016 και παρατάθηκαν έως 30-06-2017, καθώς 
και συμβάσεων που ήταν σε ισχύ 30-06-2017, έως 31-12-2017 και έγκριση 
πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων. 

26. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης 
με χειριστή, για την παροχή έργου από 15-07-2017, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών, 
για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-
πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών, καθαρισμός και απόφραξη τεχνικών, 
φρεατίων κ.λ.π.) από απρόβλεπτα και έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις-
καταιγίδες-πλημμύρες-χαλαζοπτώσεις) στην επαρχιακή οδό Ραφταναίοι-Πράμαντα, στην 
επαρχιακή οδό Μιχαλίτσι-Χουλιαράδες και στην επαρχιακή οδό Καλαρρύτες-Πράμαντα του 
Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, στην επαρχιακή οδό Δερβίζιανα-Σενίκο, στην επαρχιακή οδό 
Αρτοπούλα-Άγιος Ανδρέας και στην επαρχιακή οδό Κοπάνη-Δερβίζιανα του Δήμου 
Δωδώνης, στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων (θέση Μπαλντούμα) στην επαρχιακή οδό 
Κράψη-Ανατολική, στην επαρχιακή οδό Λίμνη Πηγών Αώου-Φλαμπουράρι και στην 
επαρχιακή οδό Ανήλιο-όρια Νομού του Δήμου Μετσόβου, στην επαρχιακή οδό Κόνιτσα-
Λαγκάδα του Δήμου Κόνιτσας, στην επαρχιακή οδό Βρυσοχώρι-Σκαμνέλι, στην επαρχιακή 
οδό Λεπτοκαρυά-Δόλιανη και στην επαρχιακή οδό Μηλιωτάδες-Ασπράγγελοι του Δήμου 
Ζαγορίου και στην επαρχιακή οδό Καλπάκι-Παρακάλαμος του Δήμου Πωγωνίου, σύμφωνα 
με την αριθμ. πρωτ. 71195/4315/17-08-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και την 
αριθμ. 22/1093/19-07-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής. 

27. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης 
με χειριστή, για την παροχή έργου από 22-07-2017, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών, 
για εργασίες διάνοιξης αντιπυρικής ζώνης λόγω πυρκαγιάς και υλοποίηση προληπτικών 
μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης μελλοντικών πυρκαγιών στην περιοχή 
Κοσμηρά - Ασβεστοχώρι του Δήμου Ιωαννιτών δεδομένου ότι η εν λόγω περιοχή 
παρουσιάζει μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
74821/4548/24-07-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και την αριθμ. 23/1123/31-
07-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής. 

28. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, για τις ανάγκες της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, 
με διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού. 

29. Έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση εκδήλωσης προβολής των παραδοσιακών προϊόντων 
και της γαστρονομίας της Περιφέρειας στην Άρτα το διάστημα 8-10/9/2017. 

30. Έγκριση δαπανών για τη διοργάνωση της συνάντησης της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Μοτοσικλετιστών, στην Ήπειρο το διάστημα 7-11/9/2017. 

31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου για 
την προβολή του μονοπατιού Epirus Trail. 

32. Έγκριση μετάβασης του Ηλία Γκαρτζονίκα, υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου, στο 
Πεκίνο 7-14/9/2017, για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου σε συναντήσεις, οι 
οποίες θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 8-13/9/2017, με πρωτοβουλία του NGO 
friendship association και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

33. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση των: Καλλιόπης Τέσια, αποσπασμένης υπαλλήλου στο 
Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων και Βαγγελίδη Γρηγορίου, ειδικού 
συνεργάτη της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων στην Κέρκυρα, προκειμένου να 
συμμετάσχουν στη συνάντηση μεταξύ των Ελληνικών περιφερειών και της Περιφέρειας της 
Απουλίας (Ιταλία) που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα “INTERREG V-A Ελλάδα – Ιταλία 
2014-2020” στις 28 και 29-08-2017. 
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34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της ημέρας Μνήμης της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος στην έδρα της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στον 
11ο Γύρο Λίμνης, 16 & 17/09/2017. 

36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην 
15η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών. 

37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Ιωαννίνων. 

38. Έγκριση δαπάνης για την χρήση ακινήτου από την Περιφέρεια Ηπείρου, ιδιοκτησίας 
Χρύσανθου Κυριακόπουλου για το διάστημα 01/11/2016 έως 31/05/2017. 

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

40. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 06-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Ασφαλτόστρωση του επαρχιακού δρόμου από 
Γέφυρα Κονδύλη έως Πετράλωνα Τετρακώμου» προϋπολογισμού € 150.000,00  με ΦΠΑ. 

41. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 13-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση πρανών κοίτης χειμάρρων και 
τάφρων ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 100.000,00  με ΦΠΑ. 

42. Έγκριση του από 29-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού περί ελέγχου 
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου της από 29-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για 
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση και καθαρισμός τάφρων πεδιάδας 
Άρτας», προϋπολογισμού € 90.000,00 με ΦΠΑ. 

43. Απόφαση για τη μη άσκηση ένδικου μέσου κατά της αριθμ. 159 / 2016 απόφασης του 
Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και έγκριση δαπάνης για την πληρωμή νομιμοτόκως 
επιδικασθέντος ποσού σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης. 

44. Έγκριση παράτασης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Άρτας, οι οποίες ήταν σε ισχύ την 30-06-2017. 

45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

46. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων της Π.Ε. Άρτας. 

47. Έγκριση ανάθεσης για την συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων, για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

48. Έγκριση ανάθεσης παροχής υδραυλικών υπηρεσιών και προμήθειας ειδών υγιεινής για την 
αντικατάσταση και τοποθέτησής τους, την αποκατάσταση των ζημιών εντός του κτιρίου του 
Διοικητηρίου, την απόφραξη και συντήρηση του κεντρικού αποχετευτικού δικτύου και των 
αποχετευτικών του σωληνώσεων, τον καθαρισμό των φρεατίων εξωτερικού χώρου 
όμβριων υδάτων και λυμάτων, καθώς επίσης και την αντικατάσταση ειδικού εξαρτήματος 
στην αντλία (γεωθερμίας). 

49. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 19-08-2017 σύμφωνα 
με την αριθμ. 85617/5329/21-08-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
για επείγουσες επεμβάσεις για την υδροδότηση κτηνοτροφικών μονάδων λόγω πυρκαγιών 
και υψηλών θερμοκρασιών. 

50. Έγκριση δαπανών για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

51. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

ΑΔΑ: 6ΙΨΖ7Λ9-ΕΚ8



-6- 

 

52. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τον Σύλλογο Βλάχων 
Θεσπρωτίας, της διεξαγωγής κολυμβητικών διαδρομών ανοικτής θαλάσσης “IONIAN 
EXPLORERS – Open Water Races” στα Σύβοτα Θεσπρωτίας. 

53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή μισθοδοσίας υπαλλήλου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

54. Έγκριση δαπάνης για την επιστροφή χρηματικού ποσού που κατατέθηκε εκ παραδρομής  
στο λογαριασμό της Π.Ε. Θεσπρωτίας στην Τράπεζα EUROBANK. 

55. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-08-2017 ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Ασφαλτόστρωση 11α επαρχ. Οδού (Αγ. Γεώργιος - Δρυόφυτο)», προϋπολογισμού € 
43.000,00 με ΦΠΑ. 

56. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-08-2017 ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Καθαρισμός τάφρων και τεχνικών έργων οδικού δικτύου ΠΕ Πρέβεζας», προϋπολογισμού 
€ 30.000,00 με ΦΠΑ. 

57. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-08-2017 ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Αποκατάσταση - καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου», 
υποέργο: "Τεχνικά έργα αντιστήριξης εδαφών και διευθέτησης όμβριων υδάτων στην οδό 
Άνω Ράχης – Δεσποτικών (Β’ φάση)”», προϋπολογισμού € 10.700,00 με ΦΠΑ. 

58. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την επισκευή των συσκευών μηχανοργάνωσης της Π.Ε. 
Πρέβεζας και την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών για την επισκευή. 

59. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση 
αθλητικής εκδήλωσης (5οι «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΑ» Αγώνες Δρόμου). 

60. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τΙς αριθμ. 
πρωτ. Φ.301/311/19-07-2017 & Φ.301/312/19-07-2017 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 19-07-2017, για επείγουσες εργασίες α) 
αποκατάστασης αναχώματος στον ποταμό Αχέροντα στην περιοχή Βουβοπόταμου – 
Γλυκής και β) καθαρισμού ρέματος Καρυδά λόγω πλημμυρικών φαινομένων από έντονες 
βροχοπτώσεις. 

61. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του 
Λεόπουλου Παύλου μόνιμου υπαλλήλου της ΠΕ Πρέβεζας, για την προμήθεια καυσίμων 
κίνησης, για τις μετακινήσεις εκτός νομού, του κρατικού υπηρεσιακού οχήματος, με αρ. 
κυκλ. ΚΗΥ 9994, για τους μήνες Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 2017. 

62. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Σαμοθρακή Μυρσίνης και Κουμπούλη Αικατερίνης, στην 
Αθήνα, 25-27/09/2017, για την παρακολούθηση σεμιναρίου του ΙΝΕΠ. 

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

1. Έγκριση του 2ου/ 31-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 11-07-2017 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αναστύλωση – στερέωση Δημοτικού Σχολείου Κράψης», 
προϋπολογισμού 50.000,00 με Φ.Π.Α. 

2. Έγκριση του από 29-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-07-2017 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού € 
150.000,00 με ΦΠΑ. 

3. Έγκριση του από 31-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-08-2017 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
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Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου στο τμήμα Φιλιππιάδα – 
Πρέβεζα», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ. 

4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – 
Αποκατάσταση Κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγ. Παρασκευής Καρυών», προϋπολογισμού 
€ 25.000,00 με Φ.Π.Α. 

5. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 06-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακής 
οδού Ελατοχώρι – Μακρίνο», προϋπολογισμού € 60.500,00 με Φ.Π.Α. 

6. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-08-2017 ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση Επαρχιακής Οδού Δραγοψά - Πολύλοφος», προϋπολογισμού € 60.000,00  
με Φ.Π.Α. 

7. Απόφαση επί της άσκησης αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτημένων 
Δασικών Χαρτών της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ηπείρου 
για την υποβολή και εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου κατά του περιεχομένου της 
εν λόγω ανάρτησης. 

8. Έγκριση μετακίνησης του Γρηγορίου Βαγγελίδη, ειδικού συνεργάτη της Αντιπεριφερειάρχη 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Μπολόνια της Ιταλίας από 11 έως 13-09-2017 για την 
παρακολούθηση σεμιναρίου για τους Επικεφαλής Εταίρους των Έργων (LP Seminar) για 
την εκκίνηση των διαπραγματευτικών διαδικασιών, στο πλαίσιο της έναρξης της 
υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων της 1ης Πρόσκλησης του προγράμματος Εδαφικής 
Συνεργασίας Interreg “ADRION 2014-2020” και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

9. Έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση της Ιωάννας Ζαρκάδα, υπαλλήλου της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, στα Ιωάννινα από 18 έως και 21-09-2017, για να 
συμμετάσχει στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων 
Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών 
Υπηρεσιών». 

10. Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας 
και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας  της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που ήταν 
σε ισχύ έως την 30-06-2017. 

11. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 89967/3690/30-08-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
περί παράτασης της αρ. 38658/1761/5-5-2016 σύμβασης μεταφοράς μαθητών χωρικής 
αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας για χρονικό διάστημα τριών μηνών, ήτοι από 1-9-2017 έως 
22-11-2017 και σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης. 

12. Έγκριση μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, σχολικού έτους 2017-
2018, με δημόσια συγκοινωνία (Ε.Μ.Δ.) και με παροχή του αναλογούντος επιδόματος του 
άρθρου 3 παρ. 1β της με αριθμ. 24001/2013 Κ.Υ.Α. 

13. Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Πρέβεζας που ήταν σε ισχύ την 30η-06-2016 και παρατάθηκαν έως 30-06-2017, καθώς και 
συμβάσεων που ήταν σε ισχύ 30-06-2017, έως 31-12-2017». 

14. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού με υπέρβαση λόγω αύξησης του ΦΠΑ) και του 1ου  
ΠΚΤΜΝΕ του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών 
πινακίδων σήμανσης για το πρόγραμμα «Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της 
Ηπείρου» αναδόχου:  Γεωργίου Μπρουντζά. 

15. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Οδού 
Λούτσας – Κουκουλίου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 70.000,00 με Φ.Π.Α. 

16. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προστασία οδού και 
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αποκατάσταση κοίτης ποταμού από Γρεβενήτι προς Λίμνες Πηγών Αώου», 
προϋπολογισμού 74.400,00 με Φ.Π.Α. 

17. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 
επαρχιακής οδού προς Μουζακαίους», προϋπολογισμού 40.000,00 με Φ.Π.Α. 

18. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση αποκατάσταση 
επαρχιακής οδού προς Βραδέτο», προϋπολογισμού 40.000,00 με Φ.Π.Α. 

19. Έγκριση μίσθωσης υδροφόρων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 31-08-2017 σύμφωνα 
με την αριθμ. 90482/5676/31-08-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για μεταφορά 
νερού σε κτηνοτροφικές μονάδες της ΠΕ Ιωαννίνων, λόγω των προβλημάτων που 
δημιουργήθηκαν από την παρατεταμένη ανομβρία που επικρατεί στον Νομό διότι αυτές που 
διαθέτει ο μηχανικός εξοπλισμός της Περιφέρειας, δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος. 

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

21. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 3361/31-08-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί 
παράτασης των συμβάσεων με τους αναδόχους του αριθ. οικ. 3417/07-08-2015 ανοικτού 
διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας,, 
με άσκηση δικαιώματος προαίρεσης (τρίμηνη παράταση), όπως αυτές ισχύουν στις 31-08-
2017 για χρονικό διάστημα από 1-9-2017 έως 30-11-2017. 

22. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση εισφορών προς το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας. 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση 
και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούμενης, από 25-08-2017 
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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη (01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 
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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος.  

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

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

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-08-2017 ανοιχτής 

διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 

Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 

150.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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. 

http://www.php.gov.gr/
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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. 18/855/16-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 
δαπανών και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος του Ειδ. Φορέα 071 ΚΑΕ 9771 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2017, έργων 
χρηματοδοτούμενων από έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου 2017, όπου περιλαμβάνεται και 
δαπάνη ποσού € 150.000,00 με ΦΠΑ, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Ε.Ο. 
Ιωαννίνων - Κακαβιάς». 

7. Την αριθμ. 19/869/26-06-2017 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 Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων 
- Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 57726/6701/21-06-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας, 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 57666/7262/02-06-2017 
απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και με δαπάνη η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδ. Φορέα 071 ΚΑΕ 9771 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2017, βάσει της αριθμ. 18/855/16-06-2017 απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με την με α/α 1393 και αρ. πρωτ. 55621/497016-
06-2017 (ΑΔΑ: Ψ1Π27Λ9-2ΧΠ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε 
με α/α 1391 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού 
Περιφέρειας Ηπείρου. Επιπλέον εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 88785/9934/29-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 88989/3479/29-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία η 
υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το από 11-08-2017 Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία που διενεργήθηκε στις 11-08-2017, για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή του Διαγωνισμού:  

«… έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της Διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, 

αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε αυθημερόν. Μετά τα παραπάνω και 

προκειμένου να εφαρμοσθεί η διαδικασία που προβλέπεται από την εγκύκλιο 17/21-9-2010 του Υπουργείου 

Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (γνησιότητα εγγυητικών επιστολών) η επιτροπή στο σημείο αυτό 

αποφάσισε α) τη διακοπή της συνεδρίασής της, ώστε με μέριμνα της Προέδρου να ζητηθεί από της Αρχές που 

εξέδωσαν τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής να βεβαιώσουν τη γνησιότητά τους και β) τη συνέχιση της 

συνεδρίασης άμεσα, μετά τη λήψη όλων των σχετικών βεβαιώσεων γνησιότητας από τις εκδούσες Αρχές. 

Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία, οπότε και στην κατοχή της Επιτροπής Διαγωνισμού περιήλθαν 

όλες οι βεβαιώσεις γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε 

σε κλειστή συνεδρίαση σήμερα 11–08–2017 και αφού διαπίστωσε ότι οι εγγυητικές επιστολές, όπως προκύπτει 

από τις σχετικές βεβαιώσεις, είναι γνήσιες, έλεγξε αν τα στοιχεία του έργου καταγράφονται ορθώς στα στελέχη 

των εγγυητικών επιστολών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της διακήρυξης. Με την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι κρίνονται παραδεκτές οι προσφορές όλων των 

διαγωνιζομένων και εν συνεχεία κατέγραψε τις προσφορές των διαγωνιζομένων που κρίθηκαν παραδεκτές 

κατά σειρά μειοδοσίας  στον Πίνακα (ΙΙΙ), ο οποίος υπογράφτηκε από τα όλα τα μέλη της και αποτελεί μέρος 

του πρακτικού. Ολοκληρώνοντας το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η Επιτροπή Διαγωνισμού κηρύσσει 

προσωρινό μειοδότη την Εργοληπτική Επιχείρηση «R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ», με ποσοστό 

έκπτωσης 58,19% και ποσό προσφοράς 50.574,12 € (με Φ.Π.Α.), στον οποίο και εισηγείται την ανάθεση της 

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

κατωτέρω.…». 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/1264/01-09-2017) 

Την έγκριση του από 11-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής 
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κακαβιάς», 
προϋπολογισμού € 150.000,00 με Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του Ειδ. Φορέα 071 ΚΑΕ 
9771 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2017, κατά την 
οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «R-V-R 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ»  με μέσο ποσοστό έκπτωσης 58,19%, και ποσό προσφοράς € 
50.574,12 (χωρίς Φ.Π.Α.). 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, με το σκεπτικό ότι το ποσοστό 

έκπτωσης που προσέφερε ο μειοδότης, σε συνδυασμό με την εμπειρία με τα έργα που έχουν 

κατασκευασθεί (χρονοτριβές, καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις), δεν καθιστούν την πρόταση 

φερέγγυα. 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Γκεσούλης Ηλίας, δήλωσε ότι 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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη (01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 
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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος.  

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

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

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-08-2017 ανοιχτής 

διαδικασίας ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή 

του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση  E.O.  Ιωαννίνων - Τρικάλων», 

προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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. 

http://www.php.gov.gr/
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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. 19/914/26-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 
δαπανών και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος του Ειδ. Φορέα 071 ΚΑΕ 9771 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2017, έργων 
χρηματοδοτούμενων από έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου 2017, όπου περιλαμβάνεται και 
δαπάνη ποσού € 150.000,00 με ΦΠΑ, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Ε.Ο. 
Ιωαννίνων - Τρικάλων». 

7. Την αριθμ. 21/967/10-07-2017 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 Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων 
- Τρικάλων», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 64253/7433/05-07-2017 εισήγηση της 
Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 57563/6676/21-06-
2017 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και με δαπάνη η οποία 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδ. Φορέα 071 ΚΑΕ 9771 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2017, βάσει της αριθμ. 19/914/26-06-
2017απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με την με α/α 1417 και αρ. πρωτ. 
59299/5205/26-06-2017 (ΑΔΑ:6ΖΩΔ7Λ9-ΝΦ1) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 1470 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. Επιπλέον εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει 
της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 89334/9996/30-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 89480/3510/30-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία η 
υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το από 29-08-2017 Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία που διενεργήθηκε στις 08-08-2017, για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή του Διαγωνισμού:  

«… σε ανοικτή διαδικασία, άνοιξε τις προσφορές,  κατέγραψε στο Πρακτικό τα υποβληθέντα έγγραφα και 

δικαιολογητικά τα οποία  μονόγραψε. 

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

Ε.Δ. και ανακοινώθηκαν τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Όλες οι οικονομικές προσφορές 

καταχωρήθηκαν, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις στον Πίνακα (ΙΙ) κατά τη σειρά 

μειοδοσίας τους (αρχίζοντας από τη μεγαλύτερη προσφορά), ο οποίος υπογράφτηκε από τα μέλη της Ε.Δ. και 

αποτελεί μέρος του πρακτικού. 

Κατόπιν η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά 

μειοδοσίας, διαπίστωσε α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στο συγκεκριμένο 

διαγωνισμό έχει το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 3 της διακήρυξης, β) έλεγξε την έγκυρη συμμετοχή 

των διαγωνιζομένων, γ) το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 21 της 

διακήρυξης και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της διακήρυξης, με βάση τα δικαιολογητικά και το 

περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της διακήρυξης. 

Στη συνέχεια ελέγχθηκε το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφορών. Κατά τη 

διαδικασία αυτή, ελέγχθηκε η πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών στην Οικονομική Προσφορά των 

διαγωνιζόμενων.  Ελέγχθηκε κατόπιν, κατά το άρθρο 24 παρ. 24.3 και 24.4 της διακήρυξης, η ορθότητα 

συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων, η αριθμητική και η ολόγραφη 

αναγραφή των ποσοστών έκπτωσης. 

Μετά τα παραπάνω και προκειμένου να εφαρμοσθεί η διαδικασία που προβλέπεται από την εγκύκλιο 17/21-9-

2010 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (γνησιότητα εγγυητικών επιστολών) η επιτροπή 

στο σημείο αυτό αποφάσισε α) τη διακοπή της συνεδρίασής της, ώστε με μέριμνα του προέδρου να ζητηθεί 
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από της Αρχές που εξέδωσαν τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής να βεβαιώσουν τη γνησιότητά τους και β) 

τη συνέχιση της συνεδρίασης άμεσα, μετά τη λήψη όλων των σχετικών βεβαιώσεων γνησιότητας από τις 

εκδούσες Αρχές. 

Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία, οπότε και στην κατοχή της Επιτροπής Διαγωνισμού περιήλθαν 

όλες οι βεβαιώσεις γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής  η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε 

κλειστή συνεδρίαση στις 29 – 08 – 2017 και αφού διαπίστωσε ότι οι εγγυητικές επιστολές, όπως προκύπτει από 

τις σχετικές βεβαιώσεις, είναι γνήσιες, ελέγχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού αν τα στοιχεία του έργου 

καταγράφονται ορθώς στα στελέχη των εγγυητικών επιστολών σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 15.2 της 

διακήρυξης. 

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού κατέγραψε τις προσφορές των διαγωνιζομένων που κρίθηκαν παραδεκτές κατά σειρά μειοδοσίας  

στον Πίνακα (ΙΙΙ), ο οποίος υπογράφτηκε από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού.  

Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωστοποιεί ότι γίνονται δεκτές και οι έξι(6) προσφορές των 

διαγωνιζομένων και ότι προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται η Εργοληπτική Επιχείρηση «Σ. & Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ 

ΟΕ», με μέσω ποσοστό έκπτωσης 58,26% και ποσό προσφοράς 50.580,69 € χωρίς Φ.Π.Α. στον οποίο και 

εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης. 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/1265/01-09-2017) 

Την έγκριση του από 29-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-08-2017 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων - 
Τρικάλων», προϋπολογισμού € 150.000,00 με Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του Ειδ. Φορέα 
071 ΚΑΕ 9771 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2017, 
κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Σ. & Γ. 
ΑΛΕΞΙΟΥ Ο.Ε.»  με μέσο ποσοστό έκπτωσης 58,26%, και ποσό προσφοράς € 50.580,69 
(χωρίς Φ.Π.Α.). 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, με το σκεπτικό ότι το ποσοστό 
έκπτωσης που προσέφερε ο μειοδότης, σε συνδυασμό με την εμπειρία με τα έργα που έχουν 
κατασκευασθεί (χρονοτριβές, καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις), δεν καθιστούν την πρόταση 
φερέγγυα. 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Γκεσούλης Ηλίας, δήλωσε ότι 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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη (01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 
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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος.  

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

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

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση του από 03-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω 

κατεπείγουσας ανάγκης, για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση – Προστασία 

βάθρων Γέφυρας Αβαρίτσας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 

65.000,00 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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. 21/970/10-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την εκτέλεση του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση – Προστασία Γέφυρας Αβαρίτσας», 
προϋπολογισμού 65.000,00 € με Φ.Π.Α., και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (ΚΑ 2014ΕΠ53000003), με τίτλο 
«Συντήρηση – αποχιονισμός - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011), βάσει της σχετικής 
μελέτης η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Ε./Περιφέρειας Ηπείρου, 
επειδή υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη που οφείλεται σε απρόβλεπτα γεγονότα, και 
συγκεκριμένα επειδή από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και πλημμύρες των τελευταίων ετών 
τα δύο ανοίγματα της γέφυρας έχουν φραγεί από την εναπόθεση φερτών υλικών με 
αποτέλεσμα όλη η ροή του ποταμού να εξυπηρετείται μόνο από το ένα άνοιγμα, με συνέπεια 
την έντονη διάβρωση των βάθρων σε ύψος περίπου 2,50 μέτρα από την στάθμη της 
θεμελίωσης, διάβρωση η οποία μειώνει την φέρουσα ικανότητα των βάθρων με αποτέλεσμα 
να αυξάνεται ο κίνδυνος για σοβαρή αστοχία, και απαιτείται η εκτέλεση των απαιτούμενων 
μέτρων για την άμεση αποκατάσταση των βάθρων, για την ασφάλεια της γέφυρας και των 
διερχομένων οδηγών λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι η εν λόγω γέφυρα είναι ο μόνος 
δίαυλος επικοινωνίας των οικισμών Αβαρίτσας και Αμπελίων, του Δήμου Κεντρικών 
Τζουμέρκων. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου υποβλήθηκε με το με αρ. 
πρωτ. 87236/9760/24-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 87411/3461/25-08-2017 
στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει για έγκριση το 
από 03-08-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του 
θέματος. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
 (απόφαση 27/1266/01-09-2017) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 03-08-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης που διενεργήθηκε στις 02-08-2017, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύφωνα 
με την αριθμ. 21/970/10-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την εκτέλεση του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση – Προστασία βάθρων Γέφυρας Αβαρίτσας του 
Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 65.000,00 € με ΦΠΑ σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (ΚΑ 2014ΕΠ53000003), με τίτλο «Συντήρηση – 
αποχιονισμός - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011)», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα 
απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, 

η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων και 
καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης, ήτοι των 
υποψηφίων αναδόχων: α) ΧΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, β) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και γ) 
ΛΑΖΟΥΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ  και αφού διαπίστωσε την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων και το 
δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών, 
καθώς και την γνησιότητα όλων των εγγυητικών επιστολών, ομόφωνα εισηγείται την ανάδειξη 
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ως μειοδότη της διαπραγμάτευσης, τον Οικονομικό Φορέα «ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ», με 
ποσοστό έκπτωσης 4% και ποσό προσφοράς 62.400,00 € με Φ.Π.Α.  

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση – Προστασία βάθρων Γέφυρας Αβαρίτσας του 
Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 65.000,00 € με ΦΠΑ,  

στον οικονομικό φορέα «ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ» ο οποίος προσέφερε την χαμηλότερη τιμή, 
βάσει του ανωτέρω, από 03-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, ήτοι ποσό 62.400,00 € με Φ.Π.Α. και έκπτωση 4%. 

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ 
ΝΙΚΟΛΑΟ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο 
ποσό των 62.400,00 € με ΦΠΑ, καθώς και την προκαλούμενη δαπάνη και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (ΚΑ 
2014ΕΠ53000003), με τίτλο «Συντήρηση – αποχιονισμός - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού 
και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011)». 

Σημειώνεται ότι στην αριθμ. 21/970/10-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της ως άνω διαπραγμάτευσης, εκ παραδρομής είχε αναγραφεί ως 
τίτλος του έργου: «Αποκατάσταση – Προστασία Γέφυρας Αβαρίτσας», αντί του ολοκληρωμένου τίτλου: 
«Αποκατάσταση – Προστασία βάθρων Γέφυρας Αβαρίτσας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», όπως 
αυτός αναγράφεται στην αριθ. 36976/1914/26-04-2016 (ο.ε. 14-06-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμό αποφαινομένων οργάνων. 

 Το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κωνσταντίνος, δήλωσε ότι 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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  

 

Της Επιτροπής Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης (άρθρο 32, παρ 2γ του Ν.4412/2016) για την 

σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για το έργο: 

  

«Αποκατάσταση – προστασία βάθρων γέφυρας Αβαρίτσας του Δήμου 

Κεντρικών Τζουμέρκων» 

προϋπολογισμού 65.000,00€ 
 

Στα Ιωάννινα, σήμερα στις 02-08-2017,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00’π.μ. οι υπογράφοντες: 

α. Νάκος Αργύρης, Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ, Πρόεδρος 

β. Τσώλα Αλεξάνδρα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Μέλος 

γ. Στάμος Γεώργιος, Εργοδηγός ΤΕ, Μέλος 

που αποτελούμε  Επιτροπή για την διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης της 

επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 35/1953/22-12-2015 Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και του από 01-08-2017 Πρακτικού κλήρωσης για ορισμό 

τακτικών και αναπληρωματικών μελών επιτροπής διαγωνισμού, [σύμφωνα με το άρθρο 26 του 

Ν.4024/11(ΦΕΚ 226/τ.Α’/27-10-11) και της ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 

(ΦΕΚ2540/τ.Β΄/07-11-2011) απόφασης του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης], συγκεντρωθήκαμε στο Γραφείο 339 της Περιφέρειας Ηπείρου, 

προκειμένου να διενεργήσουμε τη δημοπρασία. 

Ενώπιον της Επιτροπής, προσήλθαν για να παραδώσουν τα απαιτούμενα από την διακήρυξη 

δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς επίσης και οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, 

οι εκπρόσωποι των οικονομικών φορέων:   

Επωνυμία Εργοληπτικής Επιχείρησης Αριθμός Κατάθεσης Προσφοράς 

ΧΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 

ΛΑΖΟΥΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 3 

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

προσφορών χωρίς να εμφανισθεί άλλος ενδιαφερόμενος, και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν είχε 

κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας καμία προσφορά, ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της 

παραλαβής προσφορών. Όλες οι υποβληθείσες προσφορές αναγράφονται στον Πίνακα (I) που 

επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό 
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Εν συνεχεία η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε ανοικτή διαδικασία, άνοιξε τις προσφορές,  κατέγραψε 

στο Πρακτικό τα υποβληθέντα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία  μονόγραψε. 

Στη συνέχεια αποσφραγίσθηκαν  οι οικονομικές προσφορές, μονογράφτηκαν από τον Πρόεδρο 

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

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν 

αναγκαίες διορθώσεις στον Πίνακα (ΙΙ) κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη 

προσφορά), ο οποίος υπογράφτηκε από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού. 

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

σειρά μειοδοσίας, διαπίστωσε α) έλεγξε την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, β) το 

δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό. 

Στη συνέχεια ελέγχθηκε το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΚΔΕ), και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα 

υποβολής προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχθηκε η πληρότητα των υπογραφών και 

μονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του  Ν. 4412/2016 (ΚΔΕ), 

στην Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζόμενων.  Ελέγχθηκε κατόπιν, κατά το άρθρο 95 του 

Ν. 4412/2016, η ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των 

διαγωνιζόμενων, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των ποσοστών έκπτωσης. 

Μετά τα παραπάνω και προκειμένου να εφαρμοσθεί η διαδικασία που προβλέπεται από την 

εγκύκλιο 17/21-9-2010 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (γνησιότητα 

εγγυητικών επιστολών) η επιτροπή στο σημείο αυτό αποφάσισε α) τη διακοπή της συνεδρίασής 

της, ώστε με μέριμνα του προέδρου να ζητηθεί από της Αρχές που εξέδωσαν τις εγγυητικές 

επιστολές συμμετοχής να βεβαιώσουν τη γνησιότητά τους και β) τη συνέχιση της συνεδρίασης 

άμεσα, μετά τη λήψη όλων των σχετικών βεβαιώσεων γνησιότητας από τις εκδούσες Αρχές. 

Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία, οπότε και στην κατοχή της Επιτροπής 

Διαγωνισμού περιήλθαν όλες οι βεβαιώσεις γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής  

η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση στις 03 – 08 – 2017 και αφού 

διαπίστωσε ότι οι εγγυητικές επιστολές, όπως προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις, είναι 

γνήσιες, κατέγραψε τις προσφορές των διαγωνιζομένων που κρίθηκαν αποδεκτές κατά σειρά 

μειοδοσίας  στον Πίνακα (ΙΙΙ), ο οποίος υπογράφτηκε από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος 

του πρακτικού. 

Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή ανακηρύσσει μειοδότη τον Οικονομικό Φορέα 

«ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ», με ποσοστό έκπτωσης 4% και ποσό προσφοράς 62.400,00€ 

(με Φ.Π.Α.) 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.  

 

Ιωάννινα,  03 Αυγούστου  2017  

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΝΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 

   Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΤΣΩΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 

 

ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Εργοδηγός ΤΕ 
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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. 27/2017 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, την πρώτη 
(01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος.  

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

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

το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση του 2ου/25-08-2017 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής 
Διενέργειας του συνοπτικού  διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού 54.800,00 € με Φ.Π.Α., 
για την υλοποίηση των υποέργων: «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του 
εθνικού οδικού δικτύου Ιωαννίνων - Κοζάνης και Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας Περιφέρειας Ηπείρου, 
έτους 2017 (παροχή υπηρεσιών)» και «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του 
επαρχιακού οδικού δικτύου Βορείων Τζουμέρκων - Πηγών Αώου - Ζαγοροχώρια (παροχή 
υπηρεσιών)» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 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 και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 

http://www.php.gov.gr/
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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. 20/947/30-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού συνολικού προϋπολογισμού  € 54.800,00 με ΦΠΑ, για την 
υλοποίηση των υποέργων: «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού 
δικτύου Ιωαννίνων - Κοζάνης και Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2017 
(παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και «Εργασίες επούλωσης οπών 
στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Βορείων Τζουμέρκων - Πηγών Αώου - 
Ζαγοροχώρια (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 30.000,00 € με Φ.Π.Α., βάσει της σχετικής 
μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός κλπ) που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάπτεται στην ανωτέρω, αριθμ. πρωτ. 53534/4760/29-06-2017 
εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και   

και εγκρίθηκε η προκαλούμενη δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης: Α) ποσού 24.800,00 με 
ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000006 και τίτλο 
«Συντήρηση - αποκατάσταση του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή 
υπηρεσιών)» (π.κ. 2013ΕΠ03000012)», για την υλοποίηση του υποέργου «Εργασίες επούλωσης 
οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου Ιωαννίνων - Κοζάνης και Ιωαννίνων - 
Ηγουμενίτσας Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2017 (παροχή υπηρεσιών)»,και Β) ποσού 30.000,00 € με 
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2014ΕΠ53000000 και τίτλο 
«Βελτίωση – ασφαλτόστρωση Επαρχιακού Οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 
2013ΕΠ03000017)» για την υλοποίηση του υποέργου «Εργασίες επούλωσης οπών στους 
ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Βορείων Τζουμέρκων - Πηγών Αώου - 
Ζαγοροχώρια (παροχή υπηρεσιών)». 

Επίσης 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 αριθμ. 24/1178/09-08-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
από 01-08-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού  διαγωνισμού του θέματος, 
σύμφωνα με το οποίο, αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ-Β. 
ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της οποίας οι προσφορές υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, 
προσκόμισε τα απαιτούμενα από τη σχετική διακήρυξη δικαιολογητικά, και οι οικονομικές της 
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές ως εξής: α) ποσό προσφοράς 24.552,00 € με Φ.Π.Α. για το υποέργο 
«Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου Ιωαννίνων - 
Κοζάνης και Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2017 (παροχή υπηρεσιών)», και 
β) ποσό προσφοράς 29.700,00 € με Φ.Π.Α. για το υποέργο «Εργασίες επούλωσης οπών στους 
ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Βορείων Τζουμέρκων - Πηγών Αώου - Ζαγοροχώρια 
(παροχή υπηρεσιών)». 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης  Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 85085/9546/25-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
87974/3465/25-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων Ο.Ε. 2017), με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα, το 2ο Πρακτικό της επιτροπής αποσφράγισης προσφορών του ανωτέρω συνοπτικού 
διαγωνισμού και εισηγείται την έγκρισή του και την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 27/1267/01-09-2017) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το 2ο/25-08-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, συνολικού 
προϋπολογισμού 54.800,00 € με Φ.Π.Α., για την υλοποίηση των υποέργων: «Εργασίες επούλωσης οπών 
στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου Ιωαννίνων - Κοζάνης και Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας 
Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2017 (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 24.800,00 με ΦΠΑ, και 
«Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Βορείων 
Τζουμέρκων - Πηγών Αώου - Ζαγοροχώρια (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 30.000,00 με 
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων των έργων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000006 και με 
Κ.Α.2014ΕΠ53000000 και βάσει της με αριθμ. πρωτ. 70059/6064/14-07-2017 διακήρυξης 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην αποσφράγιση και έλεγχο 
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των δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, εταιρεία 
«Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ-Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αναδείχθηκε βάσει του από 01-
08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 24/1178/09-08-2017 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε την πληρότητα των δικαιολογητικών, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία, ομόφωνα εισηγείται 
την κατακύρωση του διαγωνισμού και για τα δύο υποέργα στην εταιρεία «Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ-Β. 
ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του συνοπτικού διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού 54.800,00 € με 
Φ.Π.Α., για την υλοποίηση των υποέργων: «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του 
εθνικού οδικού δικτύου Ιωαννίνων - Κοζάνης και Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 
2017 (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 24.800,00 με ΦΠΑ, και «Εργασίες επούλωσης οπών 
στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Βορείων Τζουμέρκων - Πηγών Αώου - 
Ζαγοροχώρια (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ, βάσει της με αριθμ. πρωτ. 
70059/6064/14-07-2017 διακήρυξης, σε βάρος των πιστώσεων των έργων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2014ΕΠ53000006 και με Κ.Α.2014ΕΠ53000000 

στην εταιρεία «Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ-Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της οποίας η προσφορά 
υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, προσκόμισε τα απαιτούμενα από τη σχετική διακήρυξη δικαιολογητικά, οι 
οικονομικές της προσφορές, με έκπτωση 1%, για το κάθε υποέργο, βρίσκονται μέσα στα όρια του 
προϋπολογισμού της διακήρυξης και κρίθηκαν αποδεκτές, σύμφωνα με το από 01-08-2017 Πρακτικό της 
Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 24/1178/09-08-2017 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισε, ήταν πλήρη σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 6 της διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με το ανωτέρω, 2ο/25-08-2017 
Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και 

 Εγκρίνει την ανάθεση της υλοποίησης των υποέργων της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης 
οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου Ιωαννίνων - Κοζάνης και Ιωαννίνων - 
Ηγουμενίτσας Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2017 (παροχή υπηρεσιών)» στο ποσό των 24.552,00 € με 
Φ.Π.Α. και «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Βορείων 
Τζουμέρκων - Πηγών Αώου - Ζαγοροχώρια (παροχή υπηρεσιών)» στο ποσό των 29.700,00 € με Φ.Π.Α. 
στην εταιρεία «Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ-Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την υπογραφή των 
σχετικών συμβάσεων, καθώς και την προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση των ως άνω υπηρεσιών, 
και τη διάθεση της πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων των έργων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2014ΕΠ53000006 και με Κ.Α.2014ΕΠ53000000 αντίστοιχα. 

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

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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

 

ΑΔΑ: 6ΙΨΖ7Λ9-ΕΚ8



-23- 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  2ο 

 

Συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση των υποέργων: 

Α) «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του Εθνικού Οδικού Δικτύου 

Ιωαννίνων – Κοζάνης και Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 

2017 (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 24.800,00 (ΜΕ Φ.Π.Α.), του έργου 

«Συντήρηση – αποκατάσταση του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014 

- 2016 (π.κ. 2013 ΕΠ 03000012)και 

Β) «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου 

Βορείων Τζουμέρκων – Πηγών Αώου – Ζαγοροχώρια (Παροχή Υπηρεσιών)», 

προϋπολογισμού 30.000,00 (με Φ.Π.Α.), του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση 

επαρχιακού  οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014 - 2016 (π.κ. 2013 ΕΠ 

03000017) 

 

Στα Ιωάννινα, σήμερα στις 25-08-2017,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00’  π.μ. οι 

υπογράφοντες: 

α. Παπαδημητρίου Βασιλική, Γεωπόνος ΤΕ, Πρόεδρος 

β. Τσώλα Αλεξάνδρα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Μέλος 

γ. Κερομύτη Αγνή, Μηχανολόγος Μηχανικός  ΤΕ,  Μέλος 

που αποτελούμε  Επιτροπή για την διεξαγωγή της δημοπρασίας της επικεφαλίδας, σύμφωνα με 

το αρ. 20/947/30-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου,  

συγκεντρωθήκαμε στο Γραφείο 334, 2ος όροφος της Περιφέρειας Ηπείρου, με σκοπό την 

αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών που προσκόμισαν οι  προσωρινοί μειοδότες 

των συνοπτικών διαγωνισμών των υποέργων που αναφέρονται ανωτέρω, κατόπιν του με αρ. 

πρωτ. οικ. 85043/7156/18-08-2017 εγγράφου της Περιφέρειας Ηπείρου.  

Ο ανωτέρω φάκελος ο οποίος περιείχε τα δικαιολογητικά για το κάθε υποέργο που αναφέρεται 

στην κεφαλίδα έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 85043/7156/18-08-2017 από την Δ/νση 

Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η επιτροπή διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε την εμπρόθεσμη υποβολή των ανωτέρω φακέλων, 

προέβη στην αποσφράγισή τους, μονόγραψε και σφράγισε τα περιεχόμενα δικαιολογητικά.   

Η επιτροπή στη συνέχεια προέβη στο έλεγχο των δικαιολογητικών και διαπίστωσε την 

πληρότητά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της διακήρυξης και την ισχύουσα 

νομοθεσία.  
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Μετά τα παραπάνω, η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση των ως άνω διαγωνισμών: 

Α) «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του Εθνικού Οδικού Δικτύου 

Ιωαννίνων – Κοζάνης και Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 

2017 (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 24.800,00 (ΜΕ Φ.Π.Α.), του έργου 

«Συντήρηση – αποκατάσταση του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014 

- 2016 (π.κ. 2013 ΕΠ 03000012)  

στην Εργοληπτική Επιχείρηση «Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ – Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ποσοστό έκπτωσης 1,00%, ποσό προσφοράς 24.552,00€ 
με Φ.Π.Α και 

 

Β) «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου 

της Βορείων Τζουμέρκων – Πηγών Αώου – Ζαγοροχώρια (Παροχή Υπηρεσιών)», 

προϋπολογισμού 30.000,00 (με Φ.Π.Α.), του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση 

επαρχιακού  οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014 - 2016 (π.κ. 2013 ΕΠ 

03000017) 

στην Εργοληπτική Επιχείρηση «Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ – Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ποσοστό έκπτωσης 1,00%, με ποσό προσφοράς 29.700,00€ 

με Φ.Π.Α. 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.  

 

 

Ιωάννινα,  25 Αυγούστου 2017  

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

   Γεωπόνος ΤΕ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

ΤΣΩΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 

 

 

ΚΕΡΟΜΥΤΗ ΑΓΝΗ 

Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 
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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. 27/2017 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, την πρώτη (01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 
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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος.  

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 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Βελτίωση βατότητας οδού προς Ιερά Μονή Βύλιζας», προϋπολογισμού € 80.000,00με 
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 Α’125), καθώς 

http://www.php.gov.gr/
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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. 16/718/26-05-2017 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 Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση βατότητας οδού 
προς Ιερά Μονή Βύλιζας», προϋπολογισμού 80.000,00 με Φ.Π.Α. με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 47625/5550/25-05-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 36812/4396/04-08-2016 
απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και την αριθμ. πρωτ. 
39280/4555/04-05-2017 απόφαση έγκριση της διορθωμένης Ε.Σ.Υ. και βάσει της από 10-
01-2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου 
Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου, η οποία αποφασίσθηκε με την αριθμ. 
7/120/24-10-2016 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & 
Ανάπτυξης Π.Η. και εγκρίθηκε η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2014ΕΠ53000007 και τίτλο: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)». Επιπλέον 
εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την αριθμ. 22/1041/19-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 14-07-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-06-2017 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση βατότητας οδού προς 
ιερά Μονή Βύλιζας», προϋπολογισμού 80.000,00 με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2014ΕΠ53000007 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014), 
κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο Νικόλαος Σιμόπουλος, με ποσοστό 
έκπτωσης 39% και ποσό προσφοράς 46.438,88 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 84706/9520/28-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 89291/3505/29-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η 
υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 25-08-2017 Πρακτικό της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της 
σύμβασης  στον  προσωρινό ανάδοχο Νικόλαο Σιμόπουλο, του έργου «Βελτίωση βατότητας 
οδού προς ιερά Μονή Βύλιζας», προϋπολογισμού 80.000,00 € (με ΦΠΑ). 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/1268/01-09-2017) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 25-08-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας 
κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), που διενεργήθηκε στις 29-06-2017, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση βατότητας οδού 
προς ιερά Μονή Βύλιζας», προϋπολογισμού 80.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2014ΕΠ53000007 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014),  

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 
14-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 
22/1041/19-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
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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 των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται την 
κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο Νικόλαο Σιμόπουλο. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), που διενεργήθηκε στις 29-06-2017, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση βατότητας οδού προς ιερά Μονή Βύλιζας», προϋπολογισμού 
80.000,00 € με Φ.Π.Α.,  

στον οριστικό ανάδοχο Νικόλαο Σιμόπουλο με ποσοστό έκπτωσης 39% και ποσό προσφοράς 
46.438,88 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), σύμφωνα με το από 14-07-2017 Πρακτικό της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 22/1041/19-07-2017 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, 2ου/25-08-2017 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 των 
δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Νικόλαο Σιμόπουλο, την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 46.438,88 € (με 
αναθεώρηση και ΦΠΑ), και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2014ΕΠ53000007 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014).  

 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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη (01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 
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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος.  

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 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή και συντήρηση - Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου 
Κιρκιζάτων  Άρτας», αναδόχου Σωτηρίου Σφήκα, μέχρι την 29-10-2017. 
 
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.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 
609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με 
τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, 
και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και 
κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της 

http://www.php.gov.gr/
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νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012 του Ν. 
4257/2014 και του Ν. 4281/2014 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 Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 86656/9707/25-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 89283/3503/29-08-2017 στον φάκελο  εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η 
Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

« …. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΕΠ 
530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000002…. Ο ανάδοχος ζήτησε και πήρε α’ παράταση 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1/17/13-01-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μέχρι 28-
05-2017, β’ παράταση με την υπ’ αρ. 17/740/07-06-2017 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής μέχρι 28-08-2017. Ο ανάδοχος ζητά νέα παράταση για την ολοκλήρωση των 
υπολειπόμενων εργασιών και η Υπηρεσία κρίνει βάσιμους του λόγος που περιγράφονται 
στην αίτηση του (έλεγχοι από Αρχαιολογία και έγκριση ΑΠΕ). Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί 
το 75% των εργασιών του έργου. Ύστερα από τα παραπάνω και προκειμένου να 
ολοκληρωθούν οι εργασίες εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης 
του έργου του θέματος μέχρι 29-10-2017.…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/1271/01-09-2017) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή και συντήρηση- Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Κιρκιζάτων  
Άρτας», αναδόχου Σωτηρίου Σφήκα, μέχρι την 29-10-2017 με δικαίωμα αναθεώρησης. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι για την κατασκευή 
του έργου του θέματος διαφωνεί κατ’ ουσία, όπως και στις σχετικές με τη δημοπράτηση του 
έργου, αποφάσεις της Ο.Ε., δεδομένου ότι η εκτέλεση έργων επισκευής ναών δεν είναι 
αρμοδιότητα της Περιφέρειας αλλά του Υπουργείου Πολιτισμού. 

 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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη 
(01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος 

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 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 13-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 

διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακής οδού 

προς Ασβεστοχώρι – Κόντσικα – Περάτη - Πετράλωνα», προϋπολογισμού 60.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 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.  

6. Την αριθμ. 6/293/09-03-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 

http://www.php.gov.gr/
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Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακής οδού προς Ασβεστοχώρι – Κόντσικα – Περάτη - Πετράλωνα», 
προϋπολογισμού 60.000,00 € 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. 74451/9723 π.ε./09-
03-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 
63515/8104/19-07-2016 (ο.ε. 22-02-2017) απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  Π.Ε. Ιωαννίνων 
και εγκρίθηκε η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2014ΕΠ53000000 «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση, επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 
2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000017)». Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

7. Την αριθμ. 21/981/10-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 
30-06-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, του θέματος, που διενεργήθηκε στις 13-06-2017, κατά την οποία, προσωρινός 
μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» με 
ποσοστό έκπτωσης 57% και ποσό προσφοράς 20.806,45 € χωρίς Φ.Π.Α. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 79783/8957/21-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
85517/3342/21-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
προς έγκριση, το από 17-08-2017 Πρακτικό της  Επιτροπής του Διαγωνισμού που αφορά τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης  στον  προσωρινό ανάδοχο "Κωνσταντινίδης 
Κατασκευαστική Ο.Ε.." με ποσοστό έκπτωσης 57,00% και ποσό προσφοράς 20.806,45€ (χωρίς 

ΦΠΑ), για το έργο "Συντήρηση επαρχιακής οδού προς Ασβεστοχώρι-Κόντσικα-Περάτη-Πετράλωνα", 
προϋπολογισμού 60.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε την απόσυρση 
του θέματος, λόγω παραπομπής της αριθμ. 21/981/10-07-2017 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής, στην Επιτροπή του αρ. 18 του Ν. 2218/94 Περιφέρειας Ηπείρου, με το αριθμ. πρωτ. 
120232/24-08-2017 έγγραφο της Αποκ/νης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας / Δ/νση Διοίκησης 
/ Τμήμα Προσωπικού, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 «Έλεγχος των Πράξεων» του Π.Δ. 
30/1996 και των άρθρων 225 και 238 του Ν. 3852/2010. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 27/1276/01-09-2017) 

Αποσύρει το θέμα «Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 13-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας 

συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακής οδού 

προς Ασβεστοχώρι – Κόντσικα – Περάτη - Πετράλωνα», προϋπολογισμού 60.000,00 με ΦΠΑ.»,  

λόγω παραπομπής της αριθμ. 21/981/10-07-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, στην 

Επιτροπή του αρ. 18 του Ν. 2218/94 Περιφέρειας Ηπείρου, με το αριθμ. πρωτ. 120232/24-08-2017 

έγγραφο της Αποκ/νης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας / Δ/νση Διοίκησης / Τμήμα Προσωπικού, 

σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 «Έλεγχος των Πράξεων» του Π.Δ. 30/1996 και των άρθρων 

225 και 238 του Ν. 3852/2010. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 

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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη (01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 
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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος.  

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 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 06-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 
προσβάσεων σε παρακείμενες ιδιοκτησίες στο δρόμο Ζωοδόχος - Λύγγος», 
προϋπολογισμού 60.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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 
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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. 8/305/21-03-2017απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του 
Ν.4412/16), για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση προσβάσεων 
σε παρακείμενες ιδιοκτησίες στο δρόμο Ζωοδόχος- Λύγγος», προϋπολογισμού 60.000,00 € 
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. 22738/2554/16-03-2017 εισήγηση 
της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 18605/2136/07-
03-2016 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίθηκε η διάθεση 
της σχετικής πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 
2013ΕΠ03000011 και τίτλο «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου». Επίσης εγκρίθηκε η 
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Ιωαννίνων. 

7. Την αριθμ. 20/925/30-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 06-06-2017, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση προσβάσεων σε παρακείμενες ιδιοκτησίες στο 
δρόμο Ζωοδόχος- Λύγγος», προϋπολογισμού € 60.000,00 με Φ.Π.Α. σε βάρος του έργου 
της ΣΑΕΠ  030 Ηπείρου με ΚΑ 2013ΕΠ03000011 και τίτλο «Συντήρηση – αποχιονισμός – 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», κατά 
την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ», με ποσοστό έκπτωσης 59% και ποσό προσφοράς 19.838,71 € χωρίς 
Φ.Π.Α. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 82075/9237/21-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 86297/3399/22-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η 
υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 21-08-2017 Πρακτικό της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της 
σύμβασης  στον  προσωρινό ανάδοχο «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», 
του έργου «Αποκατάσταση προσβάσεων σε παρακείμενες ιδιοκτησίες στο δρόμο 
Ζωοδόχος- Λύγγος», προϋπολογισμού € 60.000,00 € (με ΦΠΑ). 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/1278/01-09-2017) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 21-08-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας 
συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 06-06-2017, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση προσβάσεων σε παρακείμενες 
ιδιοκτησίες στο δρόμο Ζωοδόχος- Λύγγος», προϋπολογισμού € 60.000,00 € με Φ.Π.Α., σε 
βάρος του έργου της ΣΑΕΠ  030 Ηπείρου με ΚΑ 2013ΕΠ03000011 και τίτλο «Συντήρηση – 
αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου»,  

σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα 
οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, που αναδείχθηκε βάσει του 1ου 
Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 20/925/30-06-2017 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
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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 των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται την 
κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ». 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που 
διενεργήθηκε στις 06-06-2017, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση προσβάσεων σε παρακείμενες ιδιοκτησίες στο δρόμο Ζωοδόχος- 
Λύγγος», προϋπολογισμού € 60.000,00 € με Φ.Π.Α.,  

στον οριστικό ανάδοχο, Οικονομικό Φορέα «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» 
με ποσοστό έκπτωσης 59% και ποσό προσφοράς 19.838,71 € (χωρίς Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το 
Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 20/925/30-06-2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, 2ου/21-08-2017 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 
των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Οικονομικό Φορέα «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 19.838,71 € (χωρίς ΦΠΑ), και την προκαλούμενη 
δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2013ΕΠ03000011 
και τίτλο «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου».  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις προηγούμενες 
σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με το σκεπτικό ότι δεν δικαιολογείται η 
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου του θέματος, επομένως 
έπρεπε να γίνει ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός. Επιπλέον το ποσοστό έκπτωσης που 
προσέφερε ο μειοδότης, σε συνδυασμό με την εμπειρία με τα έργα που έχουν κατασκευασθεί 
(χρονοτριβές, καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις), δεν καθιστούν την πρόταση φερέγγυα 

 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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη (01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 
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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος.  

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

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

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 17ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την 
κατασκευή του έργου Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού Κάτω 
Ζάλογγο-Φτέρη-Δοβλά», προϋπολογισμού € 80.000,00 € 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 Α’125), καθώς 
και τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
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(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. 16/678/26-05-2017απόφαση 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 «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής 
οδού Κάτω Ζάλογγο-Φτέρη-Δοβλά», προϋπολογισμού € 80.000,00 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. 47057/5467/24-05-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 23878/2692/20-03-2017 
απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίνει τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Περιφέρειας Ηπείρου με Κ.Α. 
2014ΕΠ53000003 και τίτλο: «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 
(π.κ.2013ΕΠ03000011)». Επιπλέον εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

7. Την αριθμ. 22/1046/19-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 12-07-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-06-2017 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού 
Κάτω Ζάλογγο-Φτέρη-Δοβλά», προϋπολογισμού € 80.000,00 με Φ.Π.Α., σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Περιφέρειας Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 και 
τίτλο: «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000011)», κατά την οποία, 
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «Γεωτεχνική Μηχανική – 
Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», με ποσοστό έκπτωσης 60,025% και ποσό προσφοράς 25.790,42 € 
χωρίς ΦΠΑ (31.980,12 € με ΦΠΑ 24%). 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 82529/9308/22-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 86298/3400/22-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η 
υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 21-08-2017 Πρακτικό της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της 
σύμβασης  στον  προσωρινό ανάδοχο «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», 
του έργου «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού Κάτω Ζάλογγο-Φτέρη-Δοβλά», 
προϋπολογισμού € 80.000,00 € (με ΦΠΑ). 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/1279/01-09-2017) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 21-08-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας 
κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), που διενεργήθηκε στις 29-06-2017, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής 
οδού Κάτω Ζάλογγο-Φτέρη-Δοβλά», προϋπολογισμού € 80.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 Περιφέρειας Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 και τίτλο: «Συντήρηση – 
αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000011)»,  

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 
12-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 
22/1046/19-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
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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 των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται την 
κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ». 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), που διενεργήθηκε στις 29-06-2017, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού Κάτω Ζάλογγο-Φτέρη-Δοβλά», 
προϋπολογισμού € 80.000,00 € με Φ.Π.Α.,  

στον οριστικό ανάδοχο, Οικονομικό Φορέα «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» 
με ποσοστό έκπτωσης 60,025% και ποσό προσφοράς 25.790,42 € χωρίς ΦΠΑ (31.980,12 € με 
ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με το από 12-07-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 22/1046/19-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει 
του ανωτέρω, 2ου/21-08-2017 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 των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Οικονομικό Φορέα «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 25.790,42 € χωρίς ΦΠΑ (31.980,12 € με ΦΠΑ 24%), και 
την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Περιφέρειας 
Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση 
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 
(π.κ.2013ΕΠ03000011)».  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στην αριθμ.  22/1046/19-
07-2017 σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το σκεπτικό ότι το ποσοστό 
έκπτωσης που προσέφερε ο μειοδότης, σε συνδυασμό με την εμπειρία με τα έργα που έχουν 
κατασκευασθεί (χρονοτριβές, καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις), δεν καθιστούν την πρόταση 
φερέγγυα. 

 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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη (01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 
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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος.  

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

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

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-08-2017 ανοιχτής 

διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 

Ιωαννίνων «Βελτίωση-ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού Παλαιοχώρι Συρράκου -

Κοτομίστα», προϋπολογισμού € 300.000,00 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. 

http://www.php.gov.gr/
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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. 20/926/30-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση-
ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού Παλαιοχώρι Συρράκου - Κοτομίστα», προϋπολογισμού 
€ 300.000,00 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. 61123/7162/28-06-
2017 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 
62447/8012/22-06-2017 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 
εγκρίθηκε η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
Κ.Α.2014ΕΠ53000000 και τίτλο «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση  επαρχιακού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000017)». Επιπλέον εγκρίθηκε η 
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Ιωαννίνων. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 89736/10033/30-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 89829/3519/30-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία η 
υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το από 24-08-2017 Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία που διενεργήθηκε στις 10-08-2017, για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή του Διαγωνισμού:  

«…προέβη στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της προσφοράς  και των υπογραφών, της ολόγραφης 

και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, τον 

λογιστικό έλεγχο με τις  αναγκαίες διορθώσεις (με κόκκινο χρώμα στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς) 

των λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων. Για την εφαρμογή του ελέγχου 

ομαλότητας, χρησιμοποιείται η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 

98 του ν. 4412/2016. Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον 

κατωτέρω πίνακα (2) κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά)… (Πίνακας 2) …Στη 

συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της παρούσας  ως 

προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολής τους κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο 

μειοδότη. Μετά τα παραπάνω και προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών, η 

επιτροπή διαγωνισμού επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές 

επιστολές. Από την επικοινωνία με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής με 

μέριμνα του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού και τις σχετικές βεβαιώσεις γνησιότητας που στάλθηκαν 

στην Ε.Δ., διαπιστώθηκε η γνησιότητα όλων των εγγυητικών επιστολών των διαγωνιζομένων. Μετά την 

ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον κατωτέρω πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι 

προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές… (Πίνακας 3)…. Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει μειοδότη τον 

οικονομικό φορέα «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσοστό έκπτωσης 57,69% 

και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 102.360,83€, και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης  στον εν λόγω 

μειοδότη. Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/1280/01-09-2017) 

Την έγκριση του από 24-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-08-2017 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση επαρχιακής 
οδού Παλαιοχώρι Συρράκου - Κοτομίστα», προϋπολογισμού € 300.000,00 με Φ.Π.Α. σε βάρος 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2014ΕΠ53000000 και τίτλο «Βελτίωση – 
ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 
(π.κ.2013ΕΠ03000017), κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός 
φορέας «ΠΑΝΕΙΠΗΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ποσοστό έκπτωσης  57,69%, 
και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. € 102.360,83. 
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 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, με το σκεπτικό ότι το ποσοστό 

έκπτωσης που προσέφερε ο μειοδότης, σε συνδυασμό με την εμπειρία με τα έργα που έχουν 

κατασκευασθεί (χρονοτριβές, καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις), δεν καθιστούν την πρόταση 

φερέγγυα. 

 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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη (01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 
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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος.  

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

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

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-07-2017 ανοιχτής 

διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 

Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Μανολιάσα προς Μελιγγούς», προϋπολογισμού € 80.000,00 

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. 

http://www.php.gov.gr/
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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. 16/680/26-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού 
Μανολιάσα προς Μελιγγούς» προϋπολογισμού 80.000,00 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. 47237/5495/24-05-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 23629/2655/08-05-2017 
απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίθηκε η διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Περιφέρειας Ηπείρου με Κ.Α. 
2014ΕΠ53000000 και τίτλο «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000017)». Επιπλέον εγκρίθηκε η 
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Ιωαννίνων. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 83553/9436/22-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 86396/3401/23-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία η 
υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το από 22-08-2017 Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία που διενεργήθηκε στις 18-07-2017, για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή του Διαγωνισμού:  

«…προέβη στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης 

και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών εκπτώσεων, τον λογιστικό έλεγχο με τις αναγκαίες  

διορθώσεις (με κόκκινο χρώμα στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς) των λογιστικών σφαλμάτων 

αθροισμάτων, γινομένων και στρογγυλοποιήσεων και τον  έλεγχο  της ομαλής σχέσης μεταξύ των επιμέρους 

ποσοστών εκπτώσεων των ομάδων εργασιών εφαρμόζοντας την μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν 4412/2016. Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω 

ελέγχους, καταχωρούνται στον κατωτέρω πίνακα (2)  κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη 

προσφορά)… (Πίνακας 2) … Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

του άρθρου 24.2 της παρούσας ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή τους κατά τη σειρά της 

μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Μετά τα παραπάνω και προκειμένου να διαπιστωθεί η 

εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών, επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες 

εγγυητικές επιστολές. Από την επικοινωνία με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 

συμμετοχής με μέριμνα του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού και τις σχετικές βεβαιώσεις γνησιότητας 

που στάλθηκαν στην Ε.Δ, διαπιστώθηκε η γνησιότητα όλων των εγγυητικών επιστολών των διαγωνιζομένων. 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων  η Ε.Δ: καταρτίζει τον κατωτέρω  πίνακα (3) των 

διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές … (Πίνακας 3)…. Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ 

ανακηρύσσει μειοδότη τον οικονομικό φορέα  «ΚΩΝΣΤANTIΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», (αα 1)  με 

ποσοστό έκπτωσης Εμ: 54,64%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α  29.264,92 € και εισηγείται την ανάθεση της 

σύμβασης  στον εν λόγω μειοδότη. Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/1281/01-09-2017) 

Την έγκριση του από 22-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-07-2017 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Μανολιάσα προς 
Μελιγγούς» προϋπολογισμού 80.000,00 με Φ.Π.Α. σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Περιφέρειας Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000000 και τίτλο «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση 
επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000017)», κατά την 
οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.»  με ποσοστό έκπτωσης  54,64%, και ποσό προσφοράς € 29.264,92 
(χωρίς ΦΠΑ). 
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 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, με το σκεπτικό ότι το ποσοστό 

έκπτωσης που προσέφερε ο μειοδότης, σε συνδυασμό με την εμπειρία με τα έργα που έχουν 

κατασκευασθεί (χρονοτριβές, καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις), δεν καθιστούν την πρόταση 

φερέγγυα. 

 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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη (01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 
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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος.  

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

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

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-07-2017 ανοιχτής 
διαδικασίας ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή 
του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού κόμβος εθνικής οδού Ιωαννίνων - 
Κοζάνης προς Μπουραζάνι», προϋπολογισμού € 100.000,00. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το 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 
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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. 19/899/26-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού 
κόμβος εθνικής οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης προς Μπουραζάνι», 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. 58135/6727/22-06-
2017 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 
6569/683/08-06-2017 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίθηκε 
η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2014ΕΠ53000011 και τίτλο: «Συντήρηση- αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 
2013ΕΠ03000011)». Επιπλέον εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, 
με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 81791/9203/23-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 86987/3456/24-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία η 
υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το από 23-08-2017 Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία που διενεργήθηκε στις 01-08-2017, για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή του Διαγωνισμού:  

«…προέβη στον έλεγχο της  ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της προσφοράς  και των υπογραφών, της ολόγραφης 

και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών εκπτώσεων, τον λογιστικό έλεγχο με τις  αναγκαίες  

διορθώσεις (με κόκκινο χρώμα στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς) των λογιστικών σφαλμάτων 

αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων. Ο  έλεγχος  της ομαλής σχέσης μεταξύ των επιμέρων 

ποσοστών εκπτώσεων των ομάδων εργασιών εφαρμόζοντας την μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν 4412/2016 δεν απαιτείται  εφόσον  υπάρχει μόνο μια ομάδα εργασιών. 

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον  κατωτέρω πίνακα (2)  

κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά)… (Πίνακας 2) … Στη συνέχεια, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της παρούσας  ως προς την ορθή 

συμπλήρωση και υποβολής τους κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Ο έλεγχος 

ολοκληρώθηκε αυθημερόν. Μετά τα παραπάνω και προκειμένου  να διαπιστωθεί η εγκυρότητα  της   

εγγυητικής επιστολής, επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές 

επιστολές. Από την επικοινωνία με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής με 

μέριμνα του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού  και τις σχετικές βεβαιώσεις γνησιότητας που στάλθηκαν 

στην Ε.Δ,  διαπιστώθηκε η γνησιότητα  όλων των εγγυητικών επιστολών των διαγωνιζομένων. Μετά την 

ολοκλήρωση των  ανωτέρω ελέγχων  η Ε.Δ: καταρτίζει τον κατωτέρω  πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι 

προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές… (Πίνακας 3)…. Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει  μειοδότη  

τον οικονομικό φορέα  «"ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε", » με ποσοστό έκπτωσης 62%,  συνολικό ποσό προ 

Φ.Π.Α  30.645,16 € και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης  στον εν λόγω μειοδότη. Κατόπιν αυτών η 

Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/1282/01-09-2017) 

Την έγκριση του από 23-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-08-2017 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού κόμβος εθνικής οδού 
Ιωαννίνων - Κοζάνης προς Μπουραζάνι», προϋπολογισμού € 100.000,00 με Φ.Π.Α. σε βάρος 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000011 και τίτλο «Συντήρηση- αποχιονισμός 
– αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-
2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011)», κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο 
οικονομικός φορέας «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.»  με ποσοστό έκπτωσης  62% και συνολικό 
ποσό προ ΦΠΑ € 30.645,16. 

ΑΔΑ: 6ΙΨΖ7Λ9-ΕΚ8



-46- 

 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, με το σκεπτικό ότι το ποσοστό 

έκπτωσης που προσέφερε ο μειοδότης, σε συνδυασμό με την εμπειρία με τα έργα που έχουν 

κατασκευασθεί (χρονοτριβές, καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις), δεν καθιστούν την πρόταση 

φερέγγυα. 

 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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη (01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 
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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος.  

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

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

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-08-2017 ανοιχτής 

διαδικασίας ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή 

του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση της 12α επαρχιακής οδού προς Λίππα», 

προϋπολογισμού € 105.000,00. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το 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. 
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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. 20/927/30-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 
της 12α επαρχιακής οδού προς Λίππα», προϋπολογισμού € 105.000,00 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. 61125/7163/28-06-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας, 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 55357/6425/22-06-2017 
απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίθηκε η διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Περιφέρειας Ηπείρου με Κ.Α. 
2013ΕΠ03000017 και τίτλο «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου». Επιπλέον εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 86745/9713/23-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 86962/3454/24-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία η 
υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το από 23-08-2017 Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία που διενεργήθηκε στις 03-08-2017, για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή του Διαγωνισμού:  

«…προέβη στον έλεγχο της  ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της προσφοράς  και των υπογραφών, της ολόγραφης 

και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με τις  αναγκαίες διορθώσεις-

συμπληρώσεις (με κόκκινο χρώμα στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς) των λογιστικών σφαλμάτων 

αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων, καθώς και τον έλεγχο ομαλότητας. Όλες οι οικονομικές 

προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον  κατωτέρω πίνακα (2)  κατά σειρά μειοδοσίας 

(αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά)… (Πίνακας 2) … Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ήλεγξε 

τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή 

τους κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Μετά τα παραπάνω και προκειμένου  

να διαπιστωθεί η εγκυρότητα  των εγγυητικών επιστολών, ο πρόεδρος της Επιτροπής απέστειλε έγγραφο προς 

τους εκδοτικούς φορείς που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές για την επιβεβαίωση της 

γνησιότητας - εγκυρότητας τους. Από την επικοινωνία με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές συμμετοχής και τις σχετικές βεβαιώσεις γνησιότητας που στάλθηκαν στην Δ/νση Τεχνικών Έργων 

ΠΕΙ και εν συνεχεία στην Ε.Δ,  διαπιστώθηκε η γνησιότητα όλων των εγγυητικών επιστολών των 

διαγωνιζομένων. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον 

κατωτέρω πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές… (Πίνακας 3)…. 

Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα  «Γεωτεχνική Μηχανική 

_ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», (α/α 3)  με ποσοστό έκπτωσης Εμ: 60,730%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α:  33 253,00 € 

και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης  στον εν λόγω μειοδότη. Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού 

κλείνει το πρακτικό…». 
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/1283/01-09-2017) 

Την έγκριση του από 23-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-08-2017 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση της 12α επαρχιακής οδού 
προς Λίππα», προϋπολογισμού € 105.000,00 με Φ.Π.Α. σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Περιφέρειας Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ03000017 και τίτλο «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση 
επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης 
αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «Γεωτεχνική Μηχανική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», με ποσοστό 
έκπτωσης  60,730%, και συνολικό ποσό προ ΦΠΑ € 33.253,00. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, με το σκεπτικό ότι το ποσοστό 

έκπτωσης που προσέφερε ο μειοδότης, σε συνδυασμό με την εμπειρία με τα έργα που έχουν 
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κατασκευασθεί (χρονοτριβές, καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις), δεν καθιστούν την πρόταση 

φερέγγυα. 

 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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη (01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 
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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος.  

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

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

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων προστασίας στον ποταμό 
Μετσοβίτικο στην θέση Τσομπανάκι στο Ανήλιο Μετσόβου», αναδόχου Δημητρίου 
Τσομπίκου, μέχρι την 30-11-2017. 
 
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.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 
609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με 
τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, 
και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και 
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κωδικοποιήθηκαν με το 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 και του Ν. 4281/2014 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. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 75722/8493/29-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 89453/3509/30-08-2017 στον φάκελο  εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η 
Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

« …. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 60.000,00 € και το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΕΠ 
530 με Κ.Α. 2014ΕΠ03000016…. Με την από 26-07-2017 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά την 
χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών μέχρι 30-11-2017. Θεωρούμε βάσιμους τους 
λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος στην αίτησή του καθώς το διάστημα Αυγούστου – 
Σεπτεμβρίου  θεωρείται η πιο ενδεδειγμένη περίοδος, λόγω μειωμένης παροχής, για 
εργασίες στην κοίτη  του ποταμού. Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμαστε  την χορήγηση 
παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, μέχρι 30-11-2017 με δικαίωμα 
αναθεώρησης προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου.…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/1284/01-09-2017) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων προστασίας στον ποταμό Μετσοβίτικο στην θέση 
Τσομπανάκι στο Ανήλιο Μετσόβου», αναδόχου Δημητρίου Τσομπίκου, μέχρι την 30-11-2017 
με δικαίωμα αναθεώρησης. 

 Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, με το 
σκεπτικό ότι το έργο έπρεπε να είχε τελειώσει.  

 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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη 
(01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος.  

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

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

το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 28ο 

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, για τις ανάγκες της 

Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, με 

διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς μειοδοτικού 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 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 της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 88879/7517/29-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
88979/3476/29-08-2017 στον φάκελο  εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«..  Η υπηρεσία μας, προκειμένου να προχωρήσει στη διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών 

καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και των Νομικών Προσώπων 
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χωρικής αρμοδιότητάς της, για το έτος 2018, απέστειλε σχετικό έγγραφο προς τα Νομικά Πρόσωπα, με το οποίο ζητούσε 

να της γνωστοποιήσουν τις ανάγκες τους σε καύσιμα. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης, όπως προέκυψε από τα εβδομαδιαία δελτία μέσων τιμών καυσίμων της Δ/νσης 

Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων, ανέρχεται στο ποσό των 866.408,44 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εκ των οποίων: 

 Η πληρωμή του πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, ποσού ύψους 77.600,19 

€, με Φ.Π.Α., θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2017 (Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 1512.01), στον οποίο θα εγγραφεί, από 

το αρμόδιο τμήμα, επαρκής πίστωση. 

 Η πληρωμή των καυσίμων κίνησης ποσού 352.310,78 €, με Φ.Π.Α., θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α 2014ΕΠ53000009 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή – συντήρηση 

εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 

2008ΕΠ03000016)» [Υποέργο: Προμήθεια υγρών καυσίμων των μηχανημάτων και οχημάτων της Δ/νσης Πολιτικής 

Προστασίας (τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων), έτους 2018]. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %). 

Παρακαλούμε όπως: 

 Εγκρίνετε τη δαπάνη ύψους 77.600,19 €, με Φ.Π.Α. και δεσμευτείτε για τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, αμέσως 

μετά την έναρξη εκτέλεσης του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 072 

ΚΑΕ 1512.01. 

 Εγκρίνετε τη δαπάνη ύψους 352.310,78 €, με Φ.Π.Α. και δεσμευτείτε για τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, αμέσως 

μετά την έναρξη εκτέλεσης του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α 2014ΕΠ53000009 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή – συντήρηση 

εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 

2008ΕΠ03000016)» [Υποέργο: Προμήθεια υγρών καυσίμων των μηχανημάτων και οχημάτων της Δ/νσης Πολιτικής 

Προστασίας (τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων), έτους 2018]. 

 Χορηγήσετε έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τη διενέργεια του διαγωνισμού προμήθειας 

πετρελαιοειδών και το ύψος της σχετικής δαπάνης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 

4257/2014....».  

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 27/1290/01-09-2017) 

Για τις ανάγκες διενέργειας του ηλεκτρονικού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, για το έτος 2018, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, 

Α. Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης ποσού 77.600,19 € με ΦΠΑ, για την προμήθεια πετρελαίου 
θέρμανσης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2018, τη διάθεση πίστωσης 
€ 0,01 σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων) έτους 2017, στον Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 1512.01 καθώς και τη δέσμευση των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων) οικονομικού έτους 2018, 
για ποσό 77.600,19 € με ΦΠΑ στον Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 1512.01 σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 
και του άρθρου 37 παρ. 1 του Ν. 4257/2014 και  

Β.  Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης ποσού 352.310,78 € με ΦΠΑ, για την προμήθεια καυσίμων 
κίνησης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2018, και τη διάθεση των 
αντίστοιχων πιστώσεων σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 2014ΕΠ53000009 
«Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς 
Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2008ΕΠ03000016)» {Υποέργο: 
Προμήθεια υγρών καυσίμων των μηχανημάτων και οχημάτων της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα 
Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων), έτους 2018}.  
……………………………………………………………………………………..…….................... 

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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη (01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 
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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος.  

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

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

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 29ο 

Έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση εκδήλωσης προβολής των παραδοσιακών προϊόντων και 

της γαστρονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου στην Άρτα το διάστημα 8-10/9/2017. 

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. 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). 
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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 Τουρισμού της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου 
& Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. 
πρωτ. 86550/926/23-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 86661/3407/23-08-2017 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση 
εκδήλωσης προβολής των παραδοσιακών προϊόντων και της γαστρονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου 
στην Άρτα το διάστημα 8-10/9/2017, σύμφωνα με τον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, δήλωσε 
ότι ψηφίζει θετικά και κατέθεσε την πρότασή του ως εξής: «Στην αποστολή για την εκπροσώπηση της 
Περιφέρειας στις εκθέσεις, να μετέχουν και εκπρόσωποι των παρατάξεων της αντιπολίτευσης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, γεγονός που θα προσθέσει στο κύρος της ίδιας της αποστολής, 
εκμηδενίζοντας  στην ουσία, το όποιο επιπλέον κόστος.». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση 27/1291/01-09-2017) 

Για την κάλυψη των δαπανών διοργάνωσης εκδήλωσης προβολής των παραδοσιακών προϊόντων και 
της γαστρονομίας της Περιφέρειας, στην Άρτα το διάστημα 8-10/9/2017, 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 18.240,00 με ΦΠΑ, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, 
σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019 Υποέργο: «Διοργάνωση εκδήλωσης 
της Περιφέρειας Ηπείρου στην Άρτα το διάστημα 8-10/9/2017», όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα, 
καθώς και την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών στους αντίστοιχους αναδόχους, με την υπογραφή των 
σχετικών συμβάσεων, όπου απαιτείται, ως εξής: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΣΟ 

Ενοικίαση και κατασκευή χώρου. 

Ανάδοχος: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, Αγίου Δημητρίου 9 Τρίπολη. 

Πρόσκληση: Αριθ.πρωτ.: οικ.86511/922. 

16.740,00 

Υπηρεσίες φύλαξης. 

Ανάδοχος: Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, Ζυγομάλλη 2  Ιωάννινα. 

Πρόσκληση: Αριθ.πρωτ.: οικ.86525/923. 

1.500,00 

Σύνολο: 18.240,00 

 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, στα πλαίσια της γενικότερης τοποθέτησης 
της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», που αντιμετωπίζει τον τουρισμό ως κοινωνικό αγαθό 
και όχι ως εμπόρευμα, για το οποίο, ως τέτοιο, πρέπει να παρθούν όλα τα μέτρα που απαιτούνται ούτως 
ώστε να γίνει προσβάσιμο στους εργαζόμενους, στα λαϊκά στρώματα γενικότερα.  

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

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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη 
(01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος.  

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

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

το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 30ο 

Έγκριση δαπανών για τη διοργάνωση της συνάντησης της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Μοτοσικλετιστών, στην Ήπειρο το διάστημα 7-11/9/2017. 
 
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.  

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 Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου 
& Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. 
πρωτ. 86435/921/23-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 86657/3406/23-08-2017 στον 
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φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση 
της συνάντησης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μοτοσικλετιστών στην Ήπειρο το χρονικό διάστημα 7-
11/9/2017, σύμφωνα με τον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση 27/1292/01-09-2017) 

 Εγκρίνει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωσης της συνάντησης της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Μοτοσικλετιστών στην Ήπειρο, το χρονικό διάστημα 7-11/9/2017.  

Μετά το San Remo – Monte Carlo (2015) και το Porto (2016), η δεύτερη σε συμμετοχές Τουριστική 
διοργάνωση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μοτοσικλετιστών (FIM) πραγματοποιείται (για πρώτη φορά) 
στην Ελλάδα. Στη συνάντηση θα είναι μοτοσικλετιστές (και μοτοσικλετίστριες) από Καναδά, Αγγλία, 
Ιρλανδία, Γαλλία, Ανδόρα, Ισπανία, Πορτογαλία, Φινλανδία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, Ελβετία, Ιταλία, 
Τσεχία, Σλοβενία και Τουρκία, συνολικά τουλάχιστον 300 άτομα Η συνάντηση ξεκινά από την 
Ηγουμενίτσα και οι συμμετέχοντες θα παραμείνουν την Ήπειρο το χρονικό διάστημα 7-11/9/2017 και θα 
πραγματοποιήσουν εκδρομές στα ομορφότερα μέρη της, προβάλλοντας ταυτόχρονα τις ομορφιές της 
πατρίδας μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπ. Τουρισμού και της 
Περιφέρειας Ηπείρου, και θα τύχει πανελλαδικής τηλεοπτικής κάλυψης, καθώς και προβολής από διεθνή 
μέσα και από τον ιστότοπο της FIM. 

Επειδή η εκδήλωση αυτή αποτελεί ευκαιρία προβολής του τουριστικού προϊόντος, του πολιτισμού και της 
γαστρονομίας της περιοχής μας, κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε αυτή. 

 Για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωσης της ανωτέρω 
εκδήλωσης, εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 14.800,00 με ΦΠΑ, καθώς και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019 Υποέργο: 
«Διοργάνωση συνάντησης της διεθνούς ομοσπονδίας μοτοσικλετιστών το διάστημα 7-11/9/2017», όπως 
αναλύεται στον παρακάτω πίνακα, καθώς και την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών στους αντίστοιχους 
αναδόχους, με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, ως εξής:  

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΣΟ 

Παράθεση δεξίωσης των συμμετεχόντων. 

Ανάδοχος: ΑΦΟΙ ΝΑΤΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ, 7ο χλμ. ε.ο. Ιωαννίνων-Αθηνών. 

Πρόσκληση: Αριθ.πρωτ.: οικ.85797/912. 

10.000,00 

Διαμονή των υπευθύνων κάθε αποστολής (20 άτομα).  

Ανάδοχος: Κωνσταντίνου Σοφία, Βασιλέως Κωνσταντίνου 117, Άρτα 

Πρόσκληση: Αριθ.πρωτ.: οικ.86164/916. 

4.800,00 

Σύνολο: 14.800,00 

 
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, στα πλαίσια της γενικότερης τοποθέτησης 

της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», που αντιμετωπίζει τον τουρισμό ως κοινωνικό αγαθό 
και όχι ως εμπόρευμα, για το οποίο, ως τέτοιο, πρέπει να παρθούν όλα τα μέτρα που απαιτούνται ούτως 
ώστε να γίνει προσβάσιμο στους εργαζόμενους, στα λαϊκά στρώματα γενικότερα.  

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Γκεσούλης Ηλίας, 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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη 
(01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος.  

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

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

το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 31ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου για την 

προβολή του μονοπατιού EpirusTrail. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το 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). 
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7. Την εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου 
& Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με τον αριθμ. 
πρωτ. 88842/945/29-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 88986/3478/29-08-2017, στον 
φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 
«…Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη 1.240,00 € (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ) για τη 

δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου για το μονοπάτι Epirus Trail στα γερμανικά σε 1.500 αντίτυπα, 

προκειμένου να διανέμεται σε εκθέσεις και εκδηλώσεις παρουσίασης του μονοπατιού σε διάφορους φορείς 

της Γερμανίας. Ανάδοχος: Θεοδωρίδη Ε. – Θεοδωρίδη Α.  & ΣΙΑ Ο.Ε., Γαριβάλδη 45 Ιωάννινα. Πρόσκληση: 

Αριθ.πρωτ.: οικ.86960/935/24-8-2017. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2017ΕΠ53000002, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας 

Ηπείρου 2017-2019»,  Υποέργο: «Δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου για την προβολή του μονοπατιού 

Epirus Trail».….». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/1293/01-09-2017) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 1.240,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2017ΕΠ53000002, και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» (Υποέργο: 
Δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου για την προβολή του μονοπατιού Epirus Trail), για την δημιουργία 
ενημερωτικού φυλλαδίου για το μονοπάτι Epirus Trail στα γερμανικά σε 1.500 αντίτυπα, προκειμένου να 
διανέμεται σε εκθέσεις και εκδηλώσεις παρουσίασης του μονοπατιού σε διάφορους φορείς της Γερμανίας, 
και εγκρίνει την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών στον κάτωθι αναφερόμενο ανάδοχο, ως εξής: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΣΟ 

Δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου για την προβολή του μονοπατιού Epirus Trail 

Ανάδοχος: Θεοδωρίδου Ελ. – Θεοδωρίδης Αθ.  & ΣΙΑ Ο.Ε., Γαριβάλδη 45 Ιωάννινα 

Πρόσκληση: Αριθ.πρωτ.: οικ. 86960/935/24-8-2017 

1.240,00 

 
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, στα πλαίσια της γενικότερης τοποθέτησης 

της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», που αντιμετωπίζει τον τουρισμό ως κοινωνικό αγαθό 
και όχι ως εμπόρευμα, για το οποίο, ως τέτοιο, πρέπει να παρθούν όλα τα μέτρα που απαιτούνται ούτως 
ώστε να γίνει προσβάσιμο στους εργαζόμενους, στα λαϊκά στρώματα γενικότερα. 

 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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη (01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 
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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος.  

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

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

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 33ο 

Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση των: Καλλιόπης Τέσια, αποσπασμένης υπαλλήλου 
στο Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων και Βαγγελίδη Γρηγορίου, 
ειδικού συνεργάτη της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων στην Κέρκυρα, 
προκειμένου να συμμετάσχουν στη συνάντηση μεταξύ των Ελληνικών περιφερειών και 
της Περιφέρειας της Απουλίας (Ιταλία) που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα “INTERREG V-
A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020” στις 28 και 29-08-2017. 

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 
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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) και του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 
227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), καθώς και το Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες 
μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-
2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων … του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)»του Αν. Υπ. Οικονομικών. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 87586/130/25-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 87980/3469/25-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία η 
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση των: Καλλιόπης Τέσια, 
αποσπασμένης υπαλλήλου στο Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων και 
Βαγγελίδη Γρηγορίου, ειδικού συνεργάτη της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων στην 
Κέρκυρα, προκειμένου να συμμετάσχουν στη συνάντηση μεταξύ των Ελληνικών 
περιφερειών και της Περιφέρειας της Απουλίας (Ιταλία) που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα 
“INTERREG V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020” στις 28 και 29-08-2017. 

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

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο θέμα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή, στην 
πρώτη συνεδρίασή της, μετά τη λήψη της σχετικής αριθμ. πρωτ. 87586/130/25-08-2017 
εισήγησης του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων, δεδομένου ότι η προηγούμενη 
συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 25-08-2017. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/1295/01-09-2017) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 320,00 και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, 
σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων Ε.Φ. και Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2017, όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρεται, για την 
κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των: Καλλιόπης Τέσια, αποσπασμένης υπαλλήλου στο 
Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων και Βαγγελίδη Γρηγορίου, ειδικού συνεργάτη 
της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων στην Κέρκυρα, προκειμένου να συμμετάσχουν στη 
συνάντηση που διοργανώνει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στις 28 και 29-08-2017, μεταξύ των 
Ελληνικών Περιφερειών και της Περιφέρειας της Απουλίας (Ιταλία) που συμμετέχουν στο 
Πρόγραμμα “INTERREG V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020” με αντικείμενο την προετοιμασία 
προτάσεων και έργων για το Πρόγραμμα «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», την ανάπτυξη 
συνεργασιών στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων του προγράμματος ENI 
CBC MED 2014-2020 και την προώθηση της συνεργασίας στο πλαίσιο της μακροπεριφερειακής 
στρατηγικής Αδριατικής –Ιουνίου (EUSAIR), ως εξής: 

Δαπάνες σε βάρος του Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε 0719 της Περιφέρειας Ηπείρου: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΣΟ 

Δαπάνη μεταφοράς (μετακίνηση Ιωάννινα –Κέρκυρα - 

Ιωάννινα) 

2 μετακινούμενοι x 10 € x 4 εισιτήρια πλοίου 

(μετάβαση-επιστροφή)                                                                          

 40,00 

Δαπάνες σε βάρος του Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε 0721 της Περιφέρειας Ηπείρου: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΣΟ 

Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης το διάστημα 28-29/8/2017 
2 μετακινούμενοι x 40 € x 2 ημέρες 

εισιτήρια   

 160,00                                                                                                                                                                                                                             

Δαπάνες σε βάρος του Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε 0722 της Περιφέρειας Ηπείρου: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΣΟ 

Δαπάνη διανυκτέρευσης το διάστημα 28-29/8/2017 
2 μετακινούμενοι x 60€ (τιμή προσφοράς 

ξενοδοχείου 72 €)            

 120,00 
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 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, στα πλαίσια της διαφωνίας που έχει 

επανειλημμένα εκφράσει, σχετικά με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στα διάφορα 
διακρατικά Προγράμματα της Ε.Ε., μέσω των οποίων διατίθενται πολύ μεγάλες 
χρηματοδοτήσεις για έργα και παρεμβάσεις, που ελάχιστη σχέση έχουν με τις βασικές ανάγκες 
των Ελλήνων φορολογούμενων πολιτών. Επίσης επανέλαβε τη θέση που επανειλημμένα έχει 
εκφράσει σε συζήτηση παρόμοιων θεμάτων στην Οικονομική Επιτροπή, ότι πρέπει δηλ. να 
παρουσιάζεται κάθε φορά στο Περιφερειακό Συμβούλιο απολογισμός των συναντήσεων, 
συνεδρίων ή Forum, στα οποία μετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει 
γίνει. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 

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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη (01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 
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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος.  

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

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

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 37ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών 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. 

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) – 
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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 Οικονομικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 89681/7577/30-
08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 89835/3520/30-08-2017 αντίστοιχα στον 
φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, την έγκριση λειτουργικών δαπανών, καθώς και τη 
διάθεση των σχετικών πιστώσεων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον συνημμένο στην 
εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/1299/01-09-2017) 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών, και τη διάθεση των αντίστοιχων 
πιστώσεων, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του ΕΦ 072 και των αντίστοιχων 
ΚΑΕ του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων) έτους 
2017, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, καθώς και την υλοποίηση των 
αναφερόμενων προμηθειών – υπηρεσιών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ύστερα 
από έρευνα αγοράς, ως εξής: 

α

/

α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΕ 

1.  

Ανταλλακτικά Υλικά 

μηχανημάτων 

Φωτοαντιγραφικών, plotter, 

πολυμηχανημάτων, 

εκτυπωτών, fax και Η/Υ  

για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η οποία και 

διενεργεί επισκευές αναλόγως στις υπόλοιπες 

Δ/νσεις της Περιφέρειας Ηπείρου 

4.000,00 € 
ΚΑΕ: 

1329 

2.  

Εργασίες Επισκευής 

μηχανημάτων 

Φωτοαντιγραφικών, plotter, 

πολυμηχανημάτων, 

εκτυπωτών, fax και Η/Υ 

για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η οποία και 

διενεργεί επισκευές αναλόγως στις υπόλοιπες 

Δ/νσεις της Περιφέρειας Ηπείρου 

2.000,00 € 
ΚΑΕ: 

0869 

3.  
Εργασίες καθαρισμού χαλιών 

– μοκετών - κουρτινών 

για τις ανάγκες του Γραφείου του Περιφερειάρχη 

της περιφέρειας Ηπείρου 
2.000,00 € 

ΚΑΕ: 

0871 

4.  

Εργασίες επισκευής 

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

(πλακέτες οθονών, Η/Υ και 

εκτυπωτών) 

για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η οποία και 

διενεργεί επισκευές αναλόγως στις υπόλοιπες 

Δ/νσεις της Περιφέρειας Ηπείρου 

1.500,00 € 
ΚΑΕ: 

0869 

5.  
Παραγωγή Φωτοτυπήσεων 

Σχεδίων – Μελετών 

για τις ανάγκες των Δ/νσων Τεχνικών Έργων και 

Μελετών 
3.000,00 € 

ΚΑΕ 

1111 

6.  Τυπογραφικές εργασίες 

για τις ανάγκες του Τμήματος Προμηθειών το 

οποίο και καλύπτει αναλόγως τις ανάγκες των 

υπολοίπων υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου 

2.500,00 € 
ΚΑΕ: 

0843 

7.  Προμήθεια Πινακίδων 

για τις ανάγκες του Τμήματος Προμηθειών το 

οποίο και εξοπλίζει αναλόγως τις υπόλοιπες 

υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου 

1.500,00 € 
ΚΑΕ 

1699 

8.  
Προμήθεια 

Τηλεπικοινωνιακού Υλικού 

για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Τμήμα 

συντήρησης το οποίο εξοπλίζει αναλόγως τις 

υπόλοιπες Δ/νσεις της Περιφέρειας Ηπείρου 

2.000,00 € 
ΚΑΕ 

1725 

9.  

Εκτέλεση εργασιών 

Επισκευής Αρχειοθηκών - 

Φοριαμών 

για τις ανάγκες του Τμήματος Προμηθειών το 

οποίο και καλύπτει αναλόγως τις ανάγκες των 

υπολοίπων υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου 

1.500,00 € 
ΚΑΕ 

0871 

10.  
Εργασίες Εξωραϊσμού 

εξωτερικού χώρου κτιρίου 

για τις ανάγκες του Τμήματος Προμηθειών το 

οποίο και καλύπτει αναλόγως τις ανάγκες των 

υπολοίπων υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου 

3.500,00 € 
ΚΑΕ 

0871 
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Περιφέρειας Ηπείρου με 

μηχανήματα αμμοβολής 

11.  

Υπηρεσίες Απεντόμωσης – 

Μυοκτονίας και Υπηρεσιών 

Απολύμανσης 

για τις ανάγκες του Τμήματος Προμηθειών το 

οποίο και καλύπτει αναλόγως τις ανάγκες των 

υπολοίπων υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου 

2.480,00 € 
ΚΑΕ 

0871 

 
 Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής:  

κ. Κωτσαντής Κων/νος, με το σκεπτικό ότι δεν συμφωνεί με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης των προμηθειών – υπηρεσιών. 

κ. Ζάψας Γεώργιος με το εξής σκεπτικό: «Η θέση μας είναι, για προμήθειες και υπηρεσίες για 
θέματα καθημερινότητας των υπηρεσιών, για ποσά που δεν υπερβαίνουν τα 300 ευρώ, η 
ανάθεση να γίνεται με ευθύνη των προϊσταμένων. Για ποσά μέχρι 1.000 ευρώ, να αποφασίζει η 
Οικονομική Επιτροπή για τον τρόπο ανάθεσης, ενώ από 1.000 ευρώ κα πάνω, να διενεργείται 
διαγωνισμός.». 
……………………………………………………………………………………..…….................... 

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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

 

ΑΔΑ: 6ΙΨΖ7Λ9-ΕΚ8



-66- 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 27/2017 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, την πρώτη 
(01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος.  

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

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

το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 39ο 

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής 

Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της 

Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 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). 

http://www.php.gov.gr/
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7. Την αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 
4993/745/24-7-1975 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς 
ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του δημοσίου, των 
ΟΤΑ  και των εν γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. περί ων το αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53». 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 89875/5634/30-08-2017 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 89962/3533/30-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής 
μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα και 
σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρμόδιας Επιτροπής, για τις 
εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχημα.  

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, τόνισε ότι 
πρέπει η υπηρεσία να παίρνει συγκριτικές τιμές, και να διαπραγματεύεται με τους προμηθευτές και 
επισκευαστές, με στόχο τον περιορισμό του κόστους. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση 27/1301/01-09-2017) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2014ΕΠ53000009 και τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου 
και επισκευή - συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Η. 
2014-2016 (π.κ. 2008ΕΠ03000016)» (Υποέργο: Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων, 
οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κ.λ.π.) της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων), για την προμήθεια ανταλλακτικών, και για εργασίες συντήρησης – επισκευής για τα 
μηχανήματα και οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και ειδών συνεργείου 
(ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, καθώς και την 
ανάθεση των σχετικών προμηθειών / υπηρεσιών, στους αναφερόμενους στον πίνακα προμηθευτές, ή 
δικαιούχους ως εξής: 

Α/Α 
ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-

ΟΧΗΜ. 
ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ-ΟΧ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ 

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 24% 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 ME 119462 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΛΥΣΙΜΟ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΑ 
ΜΠΟΥΚΑΛΑ, ΚΟΛΛΗΜΑ ΚΑΙ 
ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΤΡΥΠΑ, ΔΕΣΙΜΟ 

200,00 € 248,00 €   

2 ΚΗΙ 5029 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΣΜΑΝ 385,00 € 477,40 €   

3 ΚΗΙ 7412 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΗΣ 

415,00 € 514,60 €   

4 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 11/2, 
ΒΕΝΖΙΝΟΑΝΤΛΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 
ΑΥΤΗΣ 

985,00 € 1.221,40 €   

5 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ, ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ, 
ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛEΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ, 
ΚΑΛΩΔΙΟ 4Χ6 

948,00 € 1.175,52 €   

6 ΚΗΙ 7413 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑΣ, 
ΚΑΠΟ, ΒΑΨΙΜΟ, ΠΙΣΑΡΙΣΜΑ 

865,00 € 1.072,60 €   

7 ME 123702 
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΑΚΡΟΛΕΠΙΔΑ, 
ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ, 
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ 

2.850,00 € 3.534,00 € 
ΑΦΟΙ ΑΛΕΞ.ΣΤΑΛΙΚΑ Ο.Ε 
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

8 ME 105126 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΔΥΝΑΜΟ, 4 
ΦΑΝΑΡΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ 

850,00 € 1.054,00 € 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΔΑΣ/ 
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 7Β-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

9 ΚΗΙ 5028 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΜΠΑΤΑΡΙΑ 100,00 € 124,00 € 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΔΑΣ/ 
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 7Β-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ AIR 
CONDITION, ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΡΕΟΝ 

150,00 € 186,00 € 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΔΑΣ/ 
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 7Β-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

10 ΚΗΥ 9145 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΜΠΑΤΑΡΙΑ 100,00 € 124,00 € 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΔΑΣ/ 
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 7Β-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ:  ΜΕΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ 

150,00 € 186,00 € 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΔΑΣ/ 
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 7Β-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

11 ΜΕ 121954 
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΕΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΔΥΝΑΜΟ,ΜΙΖΑΣ 

585,00 € 725,40 € 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΔΑΣ/ 
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 7Β-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
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12 ΜΕ 121962 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ 
ΣΑΣΜΑΝ 

150,00 € 186,00 € 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΔΑΣ/ 
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 7Β-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

13 KHI 7352 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΟ,  
ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ, ΨΥΓΕΙΟΥ 
AIR CONDITION 

550,00 € 682,00 € 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΔΑΣ/ 
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 7Β-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

14 ΚΥ 5464 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΚΑΝΤΡΑΝ, ΜΕΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ 

485,00 € 601,40 € 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΔΑΣ/ 
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 7Β-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

15 ΚΗΙ 7411 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΤΙΜΟΝΙΟΥ, ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ, AIR 
CONDITION, ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΡΕΟΝ 

450,00 € 558,00 € 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΔΑΣ/ 
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 7Β-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

16 ΚΥ 2935 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ, 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ, 
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ 

150,00 € 186,00 € 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΔΑΣ/ 
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 7Β-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 10.368,00 € 12.856,32 €   

 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για μια ακόμη φορά, κατέθεσε την 
πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας με δικά της συνεργεία, στελεχωμένα με 
εξειδικευμένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα μηχανήματα, ώστε να παρεμβαίνει όταν είναι 
απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά 
φαινόμενα. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της με εξειδικευμένους 
τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική μείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των 
μηχανημάτων και οχημάτων της. Ζήτησε επίσης να κατατεθεί από κάθε Περιφερειακή Ενότητα, 
απολογισμός του συνολικού κόστους και δαπανών λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων τους, 
για το προηγούμενο έτος. 

 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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, 
την πρώτη (01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν 
της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος.  

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

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

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 40ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 06-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Ασφαλτόστρωση του επαρχιακού δρόμου από Γέφυρα 
Κονδύλη έως Πετράλωνα Τετρακώμου» προϋπολογισμού € 150.000,00  με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 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. 16/731/26-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας, με τίτλο 
«Ασφαλτόστρωση του επαρχιακού δρόμου από Γέφυρα Κονδύλη έως Πετράλωνα 
Τετρακώμου», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και 
αναθεώρηση) 120.967,74 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 150.000,00 € με όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. 
πρωτ. 1119/25-05-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την μελέτη (Τεχνική 
Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε με την αριθμ. 
πρωτ. 601/25-05-2017 απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και εγκρίθηκε η διάθεση της σχετικής 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000003 
και τίτλο «Συντήρηση - αποχιονισμός - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000011)». Επίσης εγκρίθηκε η 
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Άρτας.  

7. Την αριθμ. 22/1063/19-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
το από 06-07-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας, που 
διενεργήθηκε στις 06-07-2017, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Ασφαλτόστρωση του επαρχιακού δρόμου από Γέφυρα Κονδύλη έως Πετράλωνα 
Τετρακώμου», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και 
αναθεώρηση) 120.967,74 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 150.000,00 €, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση - 
αποχιονισμός - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000011), κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης 
αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση του κ. Παναγιώτη Κατέρου, ο οποίος προσέφερε μέση 
τεκμαρτή έκπτωση πενήντα δύο και εξήντα τρία εκατοστά επί τοις εκατό (52,63 %) στις τιμές του 
Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 57.304,39 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 
με ΦΠΑ 71.057,44 €. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2181/21-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
86296/3398/22-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:  

«…Σας υποβάλλουμε το από 21.8.2017 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού 
(ΕΔ) για την κατασκευή του παραπάνω έργου, και παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης 
της σύμβασης σύμφωνα με το νόμο 4412/2016. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο 
έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης, βρήκε αυτά 
σύμφωνα με τη διακήρυξη. Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην Εργοληπτική 
Επιχείρηση του κ. Παναγιώτη Κατέρου η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα δύο και 
εξήντα τρία εκατοστά επί τοις εκατό (52,63 %) και προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 57.304,39 € και 
συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 71.057,44 €. Σχετικά σας γνωρίζουμε ότι εισηγούμαστε την ανάθεση του 
παραπάνω έργου στην παραπάνω εργοληπτική επιχείρηση.…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/1302/01-09-2017) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 21-08-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας, που 
διενεργήθηκε στις 06-07-2017, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Ασφαλτόστρωση του επαρχιακού δρόμου από Γέφυρα Κονδύλη έως Πετράλωνα Τετρακώμου», 
προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 
120.967,74 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 150.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση - αποχιονισμός - αποκατάσταση 
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 
2013ΕΠ03000011), 

σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία 
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, εργοληπτική επιχείρηση του κ. Παναγιώτη 
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Κατέρου που αναδείχθηκε βάσει του από 06-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, το 
οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 22/1063/19-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά τον διενεργηθέντα έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται 
στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης και αφού τα βρήκε σύμφωνα με τη διακήρυξη, εισηγείται την 
κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση του κ. Παναγιώτη Κατέρου, με μέση 
τεκμαρτή έκπτωση πενήντα δύο και εξήντα τρία εκατοστά επί τοις εκατό (52,63 %) και προσφερόμενο 
ποσό χωρίς ΦΠΑ 57.304,39 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 71.057,44 €. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ανοιχτής διαδικασίας, που διενεργήθηκε στις 06-07-2017, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, «Ασφαλτόστρωση του επαρχιακού δρόμου 
από Γέφυρα Κονδύλη έως Πετράλωνα Τετρακώμου», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 120.967,74 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 
150.000,00 € στον οριστικό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση του κ. Παναγιώτη Κατέρου, με μέση 
τεκμαρτή έκπτωση πενήντα δύο και εξήντα τρία εκατοστά επί τοις εκατό (52,63 %) και προσφερόμενο 
ποσό χωρίς ΦΠΑ 57.304,39 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 71.057,44 € σύμφωνα με το από 06-
07-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 22/1063/19-07-
2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 21-08-2017 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  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση του κ. Παναγιώτη 
Κατέρου, και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο 
ποσό των 71.057,44 € με ΦΠΑ, και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση - αποχιονισμός - 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 
2013ΕΠ03000011). 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθμ. 22/1063/19-
07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το σκεπτικό ότι το ποσοστό έκπτωσης που 
προσέφερε ο μειοδότης, σε συνδυασμό με την εμπειρία με τα έργα που έχουν κατασκευασθεί 
(χρονοτριβές, καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις), δεν καθιστούν την πρόταση φερέγγυα. 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Ηλίας Γκεσούλης, δήλωσε ότι 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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη (01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 
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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος.  

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

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

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 41ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 13-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση πρανών κοίτης χειμάρρων και 
τάφρων ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 100.000,00  με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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 

http://www.php.gov.gr/
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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. 17/757/07-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας, με τίτλο 
«Αποκατάσταση πρανών κοίτης χειμάρρων και τάφρων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 
δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση)  80.645,16 € 
και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 100.000,00 € με όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη 
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1203/01-06-
2017 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την μελέτη (Τεχνική Περιγραφή, 
Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε με την αριθμ. 
πρωτ. 920/17-05-2017 απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και εγκρίθηκε η διάθεση της 
σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 
2014ΕΠ53000004 «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια 
Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ53000016)». Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, 
βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.  

7. Την αριθμ. 22/1062/19-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 13-07-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής 
διαδικασίας, που διενεργήθηκε στις 13-07-2017, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση πρανών κοίτης χειμάρρων και τάφρων ΠΕ Άρτας», 
προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και 
αναθεώρηση)  80.645,16 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 100.000,00 €, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000004 «Αποκατάσταση – 
καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 
2013ΕΠ53000016), κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική 
Επιχείρηση ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 
πενήντα έξι  και εξήντα τέσσερα  εκατοστά επί τοις εκατό (56,64 %) στις τιμές του Τιμολογίου 
της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 34.969,63 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 
43.362,34 € με ΦΠΑ. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2140/24-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
87502/3462/25-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Σας υποβάλλουμε το από 21 .08.2017 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών της Επιτροπής 
Διαγωνισμού (ΕΔ) για την κατασκευή του παραπάνω έργου, και παρακαλούμε για τη λήψη 
απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης σύμφωνα με το Νόμο 4412/2016. Σύμφωνα με το εν λόγω 
Πρακτικό, τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο είναι σύμφωνα με το 
άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης. Κατόπιν τούτου εισηγούμαστε την κατακύρωση της σύμβασης 
στον προσωρινό ανάδοχο κ. ΚΩΣΤΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  με μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα έξι  και 
εξήντα τέσσερα  εκατοστά επί τοις εκατό (56,64 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και 
προσφερόμενο ποσό 34.969,63 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 43.362,34 € με ΦΠΑ.…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/1303/01-09-2017) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 21-08-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας, 
που διενεργήθηκε στις 13-07-2017, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Αποκατάσταση πρανών κοίτης χειμάρρων και τάφρων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 
δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση)  80.645,16 € και 
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συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 100.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000004 «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων 
στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ53000016), 

σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα 
οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, κ. ΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ που 
αναδείχθηκε βάσει του από 13-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 22/1062/19-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά τον διενεργηθέντα έλεγχο των δικαιολογητικών που 
καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης και αφού τα βρήκε σύμφωνα με τους όρους 
της διακήρυξης, εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον κ. ΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, με 
μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα έξι  και εξήντα τέσσερα  εκατοστά επί τοις εκατό (56,64 %) και 
προσφερόμενο ποσό 34.969,63 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 43.362,34 € με ΦΠΑ. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ανοιχτής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου της Π.Ε. Άρτας, «Αποκατάσταση πρανών κοίτης χειμάρρων και τάφρων ΠΕ Άρτας», 
προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 
80.645,16 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 100.000,00 € στον οριστικό ανάδοχο, κ. ΚΩΣΤΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα έξι και εξήντα τέσσερα  εκατοστά επί τοις 
εκατό (56,64 %) και προσφερόμενο ποσό 34.969,63 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 
43.362,34 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το από 13-07-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 22/1062/19-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
και βάσει του ανωτέρω, από 21-08-2017 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  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον κ. ΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, και την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο ποσό των 
43.362,34 € με ΦΠΑ, και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000004 «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών 
έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ53000016). 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθμ. 
22/1062/19-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το σκεπτικό ότι το ποσοστό 
έκπτωσης που προσέφερε ο μειοδότης, σε συνδυασμό με την εμπειρία με τα έργα που έχουν 
κατασκευασθεί (χρονοτριβές, καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις), δεν καθιστούν την πρόταση 
φερέγγυα. 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Ηλίας Γκεσούλης, δήλωσε ότι 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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη (01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 
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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος.  

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

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

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 42ο 

Έγκριση του από 29-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού περί ελέγχου 
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου της από 29-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας, 
για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση και καθαρισμός τάφρων 
πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού € 90.000,00 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. 

http://www.php.gov.gr/
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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. 16/733/26-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας του έργου με τίτλο «Συντήρηση και 
καθαρισμός τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 72.580,65 € και συνολικής δαπάνης με 
ΦΠΑ 90.000,00 €με όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1122/25-05-2017 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την μελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο 
Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε 
από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 1120/25-05-2017 απόφαση 
του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και εγκρίθηκε η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000004 και τίτλο 
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-
2016 (π.κ 2013ΕΠ03000016)». Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.  

7. Την αριθμ. 21/1012/10-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 29-06-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής 
διαδικασίας, που διενεργήθηκε στις 27-06-2017, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση και καθαρισμός τάφρων πεδιάδας Άρτας», 
προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και 
αναθεώρηση) 72.580,65 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 90.000,00€, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000004 και τίτλο 
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-
2016 (π.κ 2013ΕΠ03000016), κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η 
Εργοληπτική Επιχείρηση Αλέξανδρος Σμύρης, με μέση τεκμαρτή έκπτωση εξήντα οκτώ επί 
τοις εκατό (68,00 %) και προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 23.225,81 € και συνολική δαπάνη 
με ΦΠΑ 28.800,00 €. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 22/70/30-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
89898/3528/30-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Σας υποβάλλουμε το από 29.08.2017 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου της επιτροπής διαγωνισμού (ΕΔ) για την κατασκευή του παραπάνω έργου και 
παρακαλούμε για την έγκρισή του. Σύμφωνα με το εν λόγω Πρακτικό ο προσωρινός ανάδοχος 
Αλέξανδρος Σμύρης κηρύσσεται έκπτωτος. Κατόπιν τούτου εισηγούμαστε την ανάθεση της 
σύμβασης στον δεύτερο μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε., η οποία  
προσέφερε ενιαία έκπτωση εξήντα επτά επί τοις εκατό (67,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της 
μελέτης, με προσφερόμενο ποσό με απρόβλεπτα και αναθεώρηση 23.951,61 € και συνολική 
δαπάνη με ΦΠΑ 29.700,00 €.…». 

Στο επισυναπτόμενο στην εισήγηση, από 29-08-2017 Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, αναφέρονται τα εξής: 

«…     ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) του έργου:  

«Συντήρηση και καθαρισμός τάφρων πεδιάδας Άρτας».  

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας σήμερα στις 18.08.2017, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 1200 πμ οι: 

1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος, 
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2. Νικόλαος Σερβετάς, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,  

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

μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, όπως κληρωθήκαμε σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. ΤΤ 1547/27.06.2017 

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

Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να ολοκληρώσουμε το από 

29.06.2017 πρακτικό της δημοπρασίας του παραπάνω έργου. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ 21/1012/10.07.2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την 

οποία εγκρίθηκε το από 29.06.2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει των διατάξεων 

του 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και 

καθαρισμός τάφρων πεδιάδας Άρτας» προϋπολογισμού 90.000,00 € με ΦΠΑ κατά την οποία, 

προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο Αλέξανδρο Σμύρη ΕΔΕ, ο οποίος προσέφερε ενιαίο 

ποσοστό έκπτωσης εξήντα οκτώ επί τοις εκατό (68%) και προσφερόμενο ποσό με απρόβλεπτα 

και αναθεώρηση 23.225,81 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 28.800,00 €. 

2. Το αριθ. πρωτ. 1858/02.08.2017 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 21/1012/10.07.2017  απόφασης 

στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο 

χρονικό διάστημα. 

4. Την από 03.08.2017 αίτηση του προσωρινού αναδόχου Αλέξανδρου Σμύρη με την οποία γνωρίζει 

στην Υπηρεσία την λήξη του εργοληπτικού πτυχίου και την αδυναμίας ανανέωσης καθόσον 

παρήλθε η καταληκτική ημερομηνία δυνατότητας αίτησης ανανέωσης προς την Υπηρεσία 

μητρώου εργοληπτικών πτυχίων.    

Η Επιτροπή ήλεγξε την αίτηση του αναδόχου και διαπίστωσε την λήξη ισχύος του εργοληπτικού πτυχίου 

του προσωρινού αναδόχου. 

Κατόπιν τούτου ο προσωρινός ανάδοχος Αλέξανδρος Σμύρης κηρύσσεται έκπτωτος και η επιτροπή 

διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον δεύτερο μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση 

ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε., η οποία  προσέφερε ενιαία έκπτωση εξήντα επτά επί τοις εκατό (67,00 %) 

στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης, με προσφερόμενο ποσό με απρόβλεπτα και αναθεώρηση 

23.951,61 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 29.700,00 €. 

Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του από 29.06.2017 πρακτικού δημοπρασίας. 

Άρτα, 29.08.2017 

Η Επιτροπή 

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

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/1304/01-09-2017) 

 Εγκρίνει το από 29-08-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας, 
που διενεργήθηκε στις 27-06-2017, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Συντήρηση και καθαρισμός τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 72.580,65 € και συνολικής 
δαπάνης με ΦΠΑ 90.000,00 €, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
ΚΑ 2014ΕΠ53000004 και τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην 
Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000016), 

σύμφωνα με το οποίο (ανωτέρω υπό στ. 8), η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, κ. 
Αλέξανδρος Σμύρης ΕΔΕ που αναδείχθηκε βάσει του από 29-06-2017 Πρακτικού της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 21/1012/10-07-2017 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά τον διενεργηθέντα έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών 
και αφού διαπίστωσε την λήξη ισχύος του εργοληπτικού πτυχίου του προσωρινού αναδόχου, 
εισηγείται την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου, εκπτώτου και την ανάθεση της σύμβασης 
στον δεύτερο μειοδότη, εργοληπτική επιχείρηση ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε., η οποία προσέφερε 
ενιαία έκπτωση εξήντα επτά επί τοις εκατό (67,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης, με 
προσφερόμενο ποσό με απρόβλεπτα και αναθεώρηση 23.951,61 € και συνολική δαπάνη με 
ΦΠΑ 29.700,00 € 

 Σύμφωνα με το από 29-06-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής 
διαδικασίας, που διενεργήθηκε στις 27-06-2017, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση και καθαρισμός τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού 
€ 90.000,00 με ΦΠΑ, καθώς και με το ανωτέρω, από 29-08-2017 Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού: 

Α. Κηρύσσει έκπτωτο τον προσωρινό ανάδοχο του έργου, Αλέξανδρο Σμύρη ΕΔΕ που 
αναδείχθηκε βάσει του από 29-06-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 21/1012/10-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για το θέμα της κατάπτωσης υπέρ της αναθέτουσας αρχής, της 
εγγύησης συμμετοχής στον διαγωνισμό που είχε καταθέσει ο Αλέξανδρος Σμύρης ΕΔΕ, όπως 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, ώστε η Επιτροπή 
Διαγωνισμού, να γνωμοδοτήσει για τη συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων του άρθρου 104 του 
Ν. 4412/2016. 

Β. Αναδεικνύει ανάδοχο του έργου, την εργοληπτική επιχείρηση ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε., η οποία 
προσέφερε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, ήτοι 
έκπτωση εξήντα επτά επί τοις εκατό (67,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης, με 
προσφερόμενο ποσό με απρόβλεπτα και αναθεώρηση 23.951,61 € και συνολική δαπάνη με 
ΦΠΑ 29.700,00 €  

Σημειώνεται ότι η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, θα γίνει με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, μετά τον έλεγχο από την Επιτροπή Διαγωνισμού, των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης που θα προσκομίσει ο ως άνω ανάδοχος, εργοληπτική επιχείρηση ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ 
Α.Τ.Ε. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι το ποσοστό 
έκπτωσης που προσέφερε ο μειοδότης, σε συνδυασμό με την εμπειρία με τα έργα που έχουν 
κατασκευασθεί (χρονοτριβές, καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις), δεν καθιστούν την πρόταση 
φερέγγυα. 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Ηλίας Γκεσούλης, δήλωσε ότι 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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη (01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 
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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος 

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

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

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 43ο 

Απόφαση για τη μη άσκηση ένδικου μέσου κατά της αριθμ. 159 / 2016 απόφασης του 
Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και έγκριση δαπάνης για την πληρωμή νομιμοτόκως 
επιδικασθέντος ποσού σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το 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 του 

http://www.php.gov.gr/
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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. Το αριθμ. πρωτ. 3081/21-08-2017 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού και Μισθοδοσίας 
της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(συνημμένο με αρ. πρωτ. 85590/3345/21-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με 
το οποίο η Υπηρεσία υποβάλλει «…συνημμένα εισήγηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά  

σχετικά με την μη άσκηση του έκτακτου ένδικου μέσου της αναίρεσης κατά της αριθμ. 159 / 2016 

απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων καθώς και για την έγκριση σχετικής δαπάνης για 

την πληρωμή νομιμοτόκως, σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ( αριθμ. 159 / 2016 Διοικητικού 

Εφετείου Ιωαννίνων και 239 / 2011 Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων) , του επιδικασθέντος 

ποσού των 2.112,00€, ως ειδική μηνιαία παροχή του άρθρου 14 παρ.2 του Ν. 3016 / 2002, στην 

πρώην υπάλληλό μας Τάσσου – Λαμπράκη Ιωάννα του Αλεξάνδρου. …». 

Α. Στη συνημμένη, από 18-8-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας, αναφέρονται τα εξής:  

«… Με την αριθμ. 239 / 2011 πρωτόδικη απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (Τμήμα 

Α΄ Τριμελές – Μεταβατική Έδρα Άρτας ) και την αριθμ. 159 / 2016 τελεσίδικη απόφαση του 

Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων (Τμήμα Β΄ - Τριμελές ), επιδικάστηκε, ως ειδική μηνιαία παροχή 

του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3016/2002, υπέρ της Τάσσου – Λαμπράκη Ιωάννας του Αλεξάνδρου, 

υπαλλήλου της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας, το ποσό των 2.112,00€ νομιμοτόκως 

από της επιδόσεως της από 14-11-2006 αγωγής των Γιαννούλα Βασιλείου του Γεωργίου κλπ ( 

σύνολο 45 ), ήτοι από 16-7-2010. 

Δεδομένου ότι σύμφωνα με το αριθμ. 4408/3-4-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αρμόδια 

Υπηρεσία για την καταβολή πάσης φύσεως επιδομάτων είναι η υπηρεσία η οποία  ήταν υπόχρεη για 

την καταβολή της μισθοδοσίας  των υπαλλήλων κατά το επίδικο χρονικό διάστημα και επειδή 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274Α) « …οι οργανισμοί  τοπικής 

αυτοδιοίκησης έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές 

αποφάσεις…» παρακαλούμε για την έγκριση της σχετικής δαπάνης σε βάρος του φορέα 072 ΚΑΕ 

0288.01. 

Τέλος σας επισημαίνουμε ότι: 

Α) σύμφωνα με την αριθμ. 80082 / 549 / 3-8-2017 σχετική Γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου 

της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας δεν είναι δυνατή λόγω ποσού, σε εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 53 παρ. 4 έδαφ. Α΄ του Π.Δ. 18 / 1989, όπως ισχύουν, η άσκηση του ένδικου μέσου της 

αναίρεσης κατά της αριθμ. 159 / 2016 τελεσίδικης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων 

( Τμήμα Β΄ - Τριμελές ) διότι δεν ισχύουν, λόγοι για την κατ’ εξαίρεση άσκηση αναίρεσης και  

Β) ο τόκος επί του προαναφερόμενου επιδικασθέντος ποσού των 2.112,00€ ανέρχεται στο συνολικό 

ποσό των 913,44€ και αφορά το χρονικό διάστημα από 16-7-2010 ( επίδοση της   αγωγής ) έως και 

30-9-2017 (εκτιμώμενη ημερομηνία εξόφλησης).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 

Με επιδικασθέν ποσό για την πληρωμή νομιμοτόκως, σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, υπαλλήλου της 

πρώην Ν.Α. Άρτας.   

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
Επιδικασθέν 

ποσό 

ΤΟΚΟΣ 

(από 16-7-2010 

έως και 30-9-

2017) 

Εργοδοτικές 

Εισφορές 

Συνολική 

Δαπάνη 

Τάσσου – Λαμπράκη Ιωάννα 2.112,00€ 913,44€ - 3.025,44€ 

…». 

Β. Στη συνημμένη, αριθμ. 80082/549/3-8-2017 σχετική Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας 
της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και της Νομικής Συμβούλου, κας Ε. Βλάχου, αναφέρονται 
τα εξής:  

«… Στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου, κοινοποιήθηκε  η υπ’ αριθμ. 159/2016 απόφαση 

του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, με την οποία κρίθηκε δεκτή εν μέρει η έφεσή μας, πλήν της 

15ης των εφεσιβλήτων – εναγόντων, ήτοι της υπαλλήλου μας Ιωάννα Τάσσου – Λαμπράκη, 

εξαφανίζοντας την υπ’ αριθμ. 239/2011 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Ιωαννίνων, μόνο κατά το μέρος της που έγινε δεκτή η από 29.12.2006 αγωγή των λοιπών, πλήν της 

ΑΔΑ: 6ΙΨΖ7Λ9-ΕΚ8



-81- 

 

ως άνω 15ης υπαλλήλου μας. 

Με την υπ’ αριθμ 239/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων σε συνδυασμό με 

την υπ’ αριθμ. 159/2016 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, επιδικάσθηκε υπέρ της 

Ιωάννας Τάσσου – Λαμπράκη του Αλέξανδρου (15ης εφεσίβλητης – ενάγουσας) το ποσό των 

2.112,00 ΕΥΡΩ νομιμοτόκως, ως ειδική μηνιαία παροχή του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3016/2002. 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 4 εδ. Α’ του ΠΔ 18/1989 : «……4. Δεν επιτρέπεται η άσκηση 

αίτησης αναιρέσεως, όταν το ποσό της διαφοράς που άγεται ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας είναι κατώτερο από σαράντα χιλιάδες ευρώ, εκτός αν προσβάλλονται αποφάσεις που 

εκδίδονται επί προσφυγών ουσίας, εφόσον αφορούν περιοδικές παροχές ή τη θεμελίωση του 

δικαιώματος σε σύνταξη ή τη θεμελίωση του δικαιώματος σε εφάπαξ παροχή και τον καθορισμό του 

ύψους της. Ειδικώς στις διαφορές από διοικητικές συμβάσεις, το όριο αυτό ορίζεται στις διακόσιες 

χιλιάδες ευρώ. Τα ποσά αυτά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται 

με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ύστερα από 

γνώμη της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Προκειμένου για διαφορές από 

ασφαλιστικές εισφορές, φόρους, δασμούς, τέλη και συναφή δικαιώματα, πρόστιμα και λοιπές 

κυρώσεις, ως ποσό της διαφοράς νοείται το ποσό εισφοράς, φόρου κ.λπ., χωρίς προσαυξήσεις και 

πρόσθετους φόρους που αμφισβητείται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι διατάξεις των 

προηγούμενων εδαφίων έχουν εφαρμογή και όταν το ένδικο μέσο που ασκήθηκε στο δικαστήριο της 

ουσίας απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους. Όταν η αίτηση αναιρέσεως ασκείται από τον ιδιώτη 

διάδικο, η αρμόδια κατά περίπτωση αρχή ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου υποβάλλουν στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας, με μέριμνα της Γραμματείας του Δικαστηρίου, σημείωμα για το 

παραπάνω ποσό της διαφοράς. Όταν η αίτηση αναιρέσεως ασκείται από τον διάδικο, διοικητική 

αρχή ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή από τον προϊστάμενό τους Υπουργό, το εν λόγω 

σημείωμα συνυποβάλλεται με την κατάθεση του δικογράφου της αίτησης αναιρέσεως…» όπως αυτό 

ισχύει σήμερα και σύμφωνα και με το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 3900/2010. 

Με βάση τα ανωτέρω, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για την μη άσκηση του ένδικου μέσου της 

αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 159/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων (Τμήμα 

Β’ Τριμελές), και τούτο γιατί η άσκηση αίτησης αναίρεσης δεν είναι κατά νόμον, λόγω ποσού, 

επιτρεπτή, και δεν συντρέχουν εν προκειμένω, λόγοι για την κατ΄ εξαίρεση άσκηση αναίρεσης, όπως 

νόμος ορίζει. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 27/1305/01-09-2017) 

 Εγκρίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε 
και ισχύει με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012 και το άρθρο 54 του Ν. 4447/2016 την μή άσκηση 
του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως, κατά της υπ’ αριθμ. 159/2016 απόφασης του Διοικητικού 
Εφετείου Ιωαννίνων, επειδή κατ’ αυτής, δεν επιτρέπεται η άσκηση αναιρέσεως σύμφωνα με το 
άρθρο 53 παρ. 4 εδ. Α’ του ΠΔ 18/1989 όπως αυτό ισχύει σήμερα και σύμφωνα και με το άρθρο 
12 παρ. 1 του Ν. 3900/2010, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 80082/549/3-8-2017 (ανωτέρω υπό 
στ. 6Β) γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και της 
Νομικής Συμβούλου αυτής, κας Ε. Βλάχου, σύμφωνα με την αριθμ. οποία «…Επειδή, σύμφωνα 

με το άρθρο 53 παρ. 4 εδ. Α’ του ΠΔ 18/1989 : «……4. Δεν επιτρέπεται η άσκηση αίτησης αναιρέσεως, 

όταν το ποσό της διαφοράς που άγεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι κατώτερο από 

σαράντα χιλιάδες ευρώ, εκτός αν προσβάλλονται αποφάσεις που εκδίδονται επί προσφυγών ουσίας, 

εφόσον αφορούν περιοδικές παροχές ή τη θεμελίωση του δικαιώματος σε σύνταξη ή τη θεμελίωση του 

δικαιώματος σε εφάπαξ παροχή και τον καθορισμό του ύψους της. Ειδικώς στις διαφορές από διοικητικές 

συμβάσεις, το όριο αυτό ορίζεται στις διακόσιες χιλιάδες ευρώ. Τα ποσά αυτά μπορεί να 

αναπροσαρμόζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ύστερα από γνώμη της Ολομέλειας του Συμβουλίου της 

Επικρατείας. Προκειμένου για διαφορές από ασφαλιστικές εισφορές, φόρους, δασμούς, τέλη και συναφή 

δικαιώματα, πρόστιμα και λοιπές κυρώσεις, ως ποσό της διαφοράς νοείται το ποσό εισφοράς, φόρου 

κ.λπ., χωρίς προσαυξήσεις και πρόσθετους φόρους που αμφισβητείται ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων έχουν εφαρμογή και όταν το ένδικο μέσο που 

ασκήθηκε στο δικαστήριο της ουσίας απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους. Όταν η αίτηση αναιρέσεως 

ασκείται από τον ιδιώτη διάδικο, η αρμόδια κατά περίπτωση αρχή ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου 

ΑΔΑ: 6ΙΨΖ7Λ9-ΕΚ8



-82- 

 

δικαίου υποβάλλουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με μέριμνα της Γραμματείας του Δικαστηρίου, 

σημείωμα για το παραπάνω ποσό της διαφοράς. Όταν η αίτηση αναιρέσεως ασκείται από τον διάδικο, 

διοικητική αρχή ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή από τον προϊστάμενό τους Υπουργό, το εν 

λόγω σημείωμα συνυποβάλλεται με την κατάθεση του δικογράφου της αίτησης αναιρέσεως…» όπως 

αυτό ισχύει σήμερα και σύμφωνα και με το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 3900/2010. Με βάση τα ανωτέρω θα 

πρέπει να ληφθεί απόφαση για την μη άσκηση του ένδικου μέσου της αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 

159/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων (Τμήμα Β’ Τριμελές), και τούτο γιατί η 

άσκηση αίτησης αναίρεσης δεν είναι κατά νόμον, λόγω ποσού, επιτρεπτή, και δεν συντρέχουν εν 

προκειμένω, λόγοι για την κατ΄ εξαίρεση άσκηση αναίρεσης, όπως νόμος ορίζει. …» 

 Εγκρίνει, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 159/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων 
σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ 239/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων,  
την καταβολή εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας, στην Τάσσου – Λαμπράκη 
Ιωάννα του Αλεξάνδρου, υπαλλήλου της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας (ήδη 
Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας), του επιδικασθέντος υπέρ αυτής, ποσού των 2.112,00 € 
νομιμοτόκως από της επιδόσεως της από 14-11-2006 σχετικής αγωγής, ήτοι από 16-07-2010 
μέχρι την εξόφληση και  

 Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη συνολικού ποσού € 3.025,44 {επιδικασθέν ποσό 2.112,00 
€ πλέον τόκων από 16-07-2010 (επίδοση της αγωγής) έως και 30-9-2017 (εκτιμώμενη 
ημερομηνία εξόφλησης), σύμφωνα με την ανωτέρω (υπό στ. 6Α) εισήγηση του Τμήματος 
Προσωπικού και Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας} και τη 
διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 
0288.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου /Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2017. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 

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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη (01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 
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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος 

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

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

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 45ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και 

εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής 

Ενότητας Άρτας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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 

http://www.php.gov.gr/
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(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 αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την 
αρ. 4993/745/24-7-1975 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς 
ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του 
δημοσίου, των ΟΤΑ  και των εν γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. περί ων το αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53». 

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. 3188/29-08-2017 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 89811/3516/30-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε 
βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 071 ΚΑΕ 9829 για τη συντήρηση - επισκευή των οχημάτων 
& μηχ/των της ΠΕ Άρτας συνολικού ποσού έξι χιλιάδων  τριακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ 
(6.385,00€), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν αιτήματος της επιτροπής 
επισκευής, συντήρησης, παραλαβής ανταλλακτικών, καυσίμων,  λιπαντικών κλπ  των 
οχημάτων & μηχ/των της Π.Ε. Άρτας, όπως εμφανίζονται στον συνημμένο στην εισήγηση 
πίνακα.  

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
τόνισε ότι πρέπει η υπηρεσία να παίρνει συγκριτικές τιμές, και να διαπραγματεύεται με τους 
προμηθευτές και επισκευαστές, με στόχο τον περιορισμό του κόστους. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση 27/1307/01-09-2017) 

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, εγκρίνει, την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών, συνολικού ποσού 
6.385,00 € οι οποίες εξυπηρετούν άμεσες και επιτακτικές λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, 
για τη συντήρηση - επισκευή των οχημάτων & μηχανημάτων της ΠΕ Άρτας κατόπιν αιτήματος 
της επιτροπής επισκευής, συντήρησης, παραλαβής ανταλλακτικών, καυσίμων, λιπαντικών κλπ  
των οχημάτων & μηχ/των της Π.Ε. Άρτας, και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων του Ε.Φ. 
071 ΚΑΕ 9829 σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, έτους 2017, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω 
πίνακα, καθώς και την υλοποίηση των κατωτέρω αναφερόμενων προμηθειών-υπηρεσιών με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ως εξής: 

α/α 
Αριθ. 
Κυκλ. 

Είδος 
Εργασίες - 

Ανταλλακτικά 

Εκτιμώμενη 
δαπάνη 

συμπερ. ΦΠΑ (€) 

1 ΜΕ 92817 Φορτωτής Φίλτρα πετρελαίου/ νεροπαγίδας 
120,00 

2 ΜΕ 103811 Εκσκ.-Φορτ. Φίλτρα πετρελαίου/ λαδιού/ αέρος 
200,00 

3 ΜΕ 103811 
Εκσκ.-Φορτ. 

Επισκευή μπουκάλας 
150,00 

4 ΜΕ 103811 
Εκσκ.-Φορτ. 

Επισκευή καταστροφέα/ κουβά/ 
πέδιλων/ σκαλοπατιών, κατέβασμα 

ψυγείου 

700,00 

5 ΜΕ 103811 
Εκσκ.-Φορτ. 

Επισκευή ψυγείου νερού 
100,00 

6 ΜΕ 120960 
Λιπαντής Αλλαγή φίλτρου λαδιού, φούσκας 

ημιαξονίου, ταμπούρων, σιαγώνων 
400,00 

7 ΜΕ 120964 
Προωθητής 

Service, γενικός έλεγχος 
300,00 

8 ΜΕ 120964 
Προωθητής Φίλτρα, λιπαντικά υδραυλικού/ torque 

converter/ κιβωτίου/ κινητήρα 
450,00 

9 ΚΗΙ 7980 
Φορτηγό 

Επισκευή βάσεων λεπίδας 
αποχιονισμού, κόλληση βάσης 

υδραυλικής μπουκάλας 

750,00 
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10 ΚΗΙ 7980 
Φορτηγό Αλλαγή φίλτρου καμπίνας, πλήρωση 

φρέον 
150,00 

11 ΚΗΙ 7980 
Φορτηγό Έλεγχος αισθητήρων θερμοκρασίας, 

καθαρισμός ψυγείων 
200,00 

12 ΚΥ 9086 
Φορτηγό Service, έλεγχος φρένων, αλλαγή 

σωλήνων αέρος καθίσματος 
550,00 

13 ΚΥ 9086 
Φορτηγό 

Τοποθέτηση φάρου, ανεμιστήρα & 
εγκατάσταση καλωδίωσης, τοποθέτηση 

μετασχηματιστή 

200,00 

14 ΚΥ 9086 
Φορτηγό 

Επισκευή πόρτας καρότσας 
150,00 

15 ΚΗΙ 1565 
Ημιφορτηγό 

Αλλαγή αντλίας νερού 
180,00 

16 ΚΗΙ 1561 
Επιβατικό Αλλαγή λάμπας στοπ, λυχνιών πίνακα 

οργάνων, εσωτερικών χειρολαβών 
100,00 

17 ΚΗΙ 1570 
Επιβατικό Αλλαγή μπαταρίας, έλεγχος φώτων & 

δυναμό 
100,00 

18 ΚΗΙ 1598 
Επιβατικό 

Service 
200,00 

19 ΚΗΥ 3685 
Επιβατικό 

Εξαγωγή μπεκ, ρύθμιση & καθαρισμός 
ακροφυσίων, αλλαγή ροδελών & 

σωλήνων επιστρεφόμενου καυσίμου 

220,00 

20 ΚΗΥ 3685 
Επιβατικό Εξαγωγή κομμένων βιδών βάσης 

μηχανής 
50,00 

21 ΚΗΥ 3685 
Επιβατικό 

Προθερμάνσεις πετρελαίου (2) 
50,00 

22 ΚΗΥ 3685 
Επιβατικό 

Επισκευή ελαστικού 
15,00 

23 ΚΥ 6666 
Επιβατικό Αλλαγή αισθητήρα στροφών, πλήρωση 

φρέον 
200,00 

24 ΚΥ 6666 
Επιβατικό 

Service 
150,00 

25 ΚΗΙ 7985 
Επιβατικό 

Αλλαγή συζευκτικών ράβδων, σετ 
τακακιών, μπαταρίας, τσιμούχας 

ημιαξονίου 

700,00 

Σύνολο: 6.385,00 

 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για μια ακόμη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας με δικά της συνεργεία, 
στελεχωμένα με εξειδικευμένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα μηχανήματα, ώστε να 
παρεμβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόμενα. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και 
η στελέχωσή της με εξειδικευμένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική μείωση 
του κόστους συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων και οχημάτων της. Ζήτησε επίσης να 
κατατεθεί από κάθε Περιφερειακή Ενότητα, απολογισμός του συνολικού κόστους και δαπανών 
λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων τους, για το προηγούμενο έτος. 

 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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Ζάψας Γεώργιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΙΨΖ7Λ9-ΕΚ8



-86- 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 27/2017 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, την πρώτη (01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 
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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος 

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

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

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 46ο 

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 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. 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) και του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 
227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

http://www.php.gov.gr/
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6. 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. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της 
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3253/25-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
87504/3463/25-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Άρτας οικ. έτους 2017, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 27/1308/01-09-2017) 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών και τη διάθεση των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος του ΕΦ 072 και των αντίστοιχων ΚΑΕ του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας οικ. έτους 2017, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 
 

ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ 

072.0832.01 Ηλεκτρική Ενέργεια 12.000,00 

072.0824.01 
Υποχρεώσεις από παροχή 

τηλ/κων υπηρεσιών 
31.000,00 

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

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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη (01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 
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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος.  

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

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

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 48ο 

Έγκριση ανάθεσης παροχής υδραυλικών υπηρεσιών και προμήθειας ειδών υγιεινής για 
την αντικατάσταση και τοποθέτησής τους, την αποκατάσταση των ζημιών εντός του 
κτιρίου του Διοικητηρίου, την απόφραξη και συντήρηση του κεντρικού αποχετευτικού 
δικτύου και των αποχετευτικών του σωληνώσεων, τον καθαρισμό των φρεατίων 
εξωτερικού χώρου όμβριων υδάτων και λυμάτων, καθώς επίσης και την αντικατάσταση 
ειδικού εξαρτήματος στην αντλία (γεωθερμίας). 
 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το 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. Την αριθμ. 25/1247/17-08-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
πραγματοποίησης δαπάνης συνολικού ποσού € 4.980,00 με ΦΠΑ, και διάθεσης της 
αντίστοιχης πίστωσης, 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). 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού  της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
87100/2436/24-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 87204/3459/24-08-2017 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 
«…Με την αριθμ. 25/1247/17-08-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 
εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε σχετική πίστωση σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας για την προμήθεια ειδών υγιεινής, την παροχή εργασιών αντικατάστασης και 
τοποθέτησής τους, την αποκατάσταση των ζημιών εντός του κτιρίου του Διοικητηρίου, την 
απόφραξη και συντήρηση του κεντρικού αποχετευτικού δικτύου και των αποχετευτικών του 
σωληνώσεων, τον καθαρισμό των φρεατίων εξωτερικού χώρου όμβριων υδάτων και λυμάτων, 
καθώς επίσης και την αντικατάσταση ειδικού εξαρτήματος στην αντλία (γεωθερμίας), με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Παρακαλούμε για την έγκριση ανάθεσης παροχής 
υδραυλικών υπηρεσιών και προμήθειας ειδών υγιεινής έναντι ποσού 4980,00 Ευρώ με ΦΠΑ , στον 
Αραπασλάνη Ιωάννη του Κυριάκου, Νέα Σελεύκεια, Ηγουμενίτσα - Τ.Κ.46100, με ΑΦΜ 108010457,  
ΔΟΥ Ηγουμενίτσας , ο  οποίος υπέβαλε προσφορά στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού 
Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας κατόπιν της υπ’αριθμ. 84826/ 2430/ 23.08.2017 πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η δαπάνη που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
επιμερίζεται ως εξής (Φορέας 072, ΚΑΕ 0851.01 = 4.050,00 € και Φορέας 072, ΚΑΕ 1699.01 = 930,00 
€). Αναλυτικότερα, οι σχετικές εκδοθείσες αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης είναι οι υπ’αριθμ. 
πρωτ. 86711/2429/23-8-2017 και 86708/2428/23-08-2017 με Α/Α 1775 (ΑΔΑ: ΩΧΙ07Λ9-ΖΑΧ) και 
1774 (ΑΔΑ: 6ΤΦΔ7Λ9-ΓΗ3), οι οποίες καταχωρήθηκαν στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
με α/α 1837 και α/α 1836 με συνολικά ποσά της τάξεως των τεσσάρων χιλιάδων πενήντα ευρώ 
(4.050,00€)  και εννιακοσίων τριάντα ευρώ (930,00 €) αντιστοίχως, στους προαναφερόμενους 
κωδικούς ….».  

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 27/1310/01-09-2017) 
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Εγκρίνει την ανάθεση παροχής υδραυλικών υπηρεσιών και προμήθειας ειδών υγιεινής, για τις 
ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στον Αραπασλάνη Ιωάννη του Κυριάκου, Νέα Σελεύκεια, 
Ηγουμενίτσα - Τ.Κ.46100, και τη σύναψη της σχετικής σύμβασης, έναντι ποσού 4.980,00 € με 
ΦΠΑ, βάσει της προσφοράς του, σε απάντηση της υπ’αριθμ. 84826/ 2430/ 23.08.2017 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού  της Π.Ε. Θεσπρωτίας, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικονομικού έτους 2017 και επιμερίζεται ως εξής: 
Φορέας 072, ΚΑΕ 0851.01 = 4.050,00 € και Φορέας 072, ΚΑΕ 1699.01 = 930,00 €, βάσει της 
αριθμ. 25/1247/17-08-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και των αριθμ. πρωτ. 
86711/2429/23-8-2017 και 86708/2428/23-08-2017 με Α/Α 1775 (ΑΔΑ: ΩΧΙ07Λ9-ΖΑΧ) και 1774 
(ΑΔΑ: 6ΤΦΔ7Λ9-ΓΗ3) αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες καταχωρήθηκαν με α/α 
1837 και α/α 1836 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού  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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη 
(01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος.  

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 49ο 

Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 19-08-2017 σύμφωνα με την 

αριθμ. 85617/5329/21-08-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες 

επεμβάσεις για την υδροδότηση κτηνοτροφικών μονάδων λόγω πυρκαγιών και υψηλών 

θερμοκρασιών. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το 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’ 

http://www.php.gov.gr/
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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 αποζημίωσης των ιδιωτικών μηχανημάτων και οχημάτων που θα 
απασχοληθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και των Περιφερειακών Ενοτήτων της, 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων και αναγκών (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, 
κατολισθήσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές, μεταφορά νερού κλπ), όταν δεν επαρκούν τα μηχανήματα της 
Περιφέρειας Ηπείρου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

9. Την αριθ. πρωτ. 85617/5329/21-08-2017 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 19-08-2017 για την υδροδότηση 
κτηνοτροφικών μονάδων λόγω πυρκαγιών και υψηλών θερμοκρασιών, λαμβάνοντας υπόψη «…  Το 
γεγονός, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διαθέτει  σε ετοιμότητα τον απαραίτητο 
Μηχανικό Εξοπλισμό και υπαλληλικό προσωπικό που απαιτείται. Τις μεγαλύτερες απαιτήσεις 
υδροδότησης των κτηνοτροφικών μονάδων της Π.Ε. Θεσπρωτίας λόγω πυρκαγιών και των υψηλών 
θερμοκρασιών. Τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες των ημερών και την Αναγκαιότητα να 
υδροδοτηθούν άμεσα οι κτηνοτροφικές μονάδες της Π.Ε. Θεσπρωτίας…». 

10. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 87882/5488/25-08-2017 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 87979/3468/25-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία 
η υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική αριθ. πρωτ. 85617/5329/21-08-2017 απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, το γεγονός, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν 
διαθέτει  σε ετοιμότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό και υπαλληλικό προσωπικό που 
απαιτείται, τις μεγαλύτερες απαιτήσεις υδροδότησης των κτηνοτροφικών μονάδων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας λόγω των πυρκαγιών και των υψηλών θερμοκρασιών, τις ιδιαίτερα υψηλές 
θερμοκρασίες των ημερών και την αναγκαιότητα να υδροδοτηθούν άμεσα οι κτηνοτροφικές μονάδες 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, εισηγείται την ανάθεση, με τη σύναψη των σχετικών συμφωνητικών, της 
μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/1311/01-09-2017) 

Εγκρίνει, με μέριμνα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, την ανάθεση, με τη 
σύναψη των σχετικών συμφωνητικών, στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως αναφέρεται 
κατωτέρω, επειγουσών εργασιών από 19-08-2017 για την υδροδότηση κτηνοτροφικών μονάδων λόγω 
πυρκαγιών και υψηλών θερμοκρασιών, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 85617/5329/21-08-2017 απόφαση 
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και δεδομένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν 
διέθετε σε ετοιμότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό και υπαλληλικό προσωπικό που απαιτείται, 
και λαμβάνοντας υπόψη τις μεγαλύτερες απαιτήσεις υδροδότησης των κτηνοτροφικών μονάδων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας λόγω των πυρκαγιών και των υψηλών θερμοκρασιών, τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες 
των ημερών και την αναγκαιότητα να υδροδοτηθούν αυτές άμεσα: 

 

Α/Α 
Ονοματεπώνυμο Ιδιοκτήτη 

Έναρξη 

εργασιών 

Αριθμός Κυκλ. 

φορτηγού – υδροφόρας 

Τόπος 

Εργασίας 

1 

Σοκόλης Παναγιώτης 

(έδρα: Αχλαδέα Δήμου Φιλιατών 

Τηλ.: 6972014472) 

19-08-2017 

ΕΚΒ 4864 (18 μ) 

Π.Ε. 

Θεσπρωτίας 

 

2 

Κόντης Πέτρος 

(έδρα:  Κεραμίτσα Δήμου Φιλιατών 

Τηλ.: 6944166278) 

ΕΚΒ 4877 (18 μ3) 

3 

Ντίνας Βασίλειος 

(έδρα:  Αετός Δήμου Φιλιατών 

Τηλ.: 6944558592) 

ΕΚΒ 5151 (17 μ3) 

4 

Κόντης Αθανάσιος 

(έδρα:  Κεραμίτσα Δήμου Φιλιατών 

Τηλ.: 6944348620) 

ΗΝΑ 9492 (12 μ3) 
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5 

Κωνσταντίνου Φώτιος 

(έδρα:  Κυπάρισσος Δήμου Φιλιατών 

Τηλ.: 6947830969) 

ΗΝA 5305 (15 μ3) 

 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, 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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη 
(01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος.  

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

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

το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 50ο 

Έγκριση δαπανών για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής 
Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας 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 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 αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 
4993/745/24-7-1975 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς 
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ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του δημοσίου, των 
ΟΤΑ  και των εν γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. περί ων το αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53». 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 57762/3570/21-06-2017 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 58334/2357/22-06-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, όπως αναφέρονται στο συνημμένο 
πίνακα και σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρμόδιας 
Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχημα.  

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, τόνισε 
ότι πρέπει η υπηρεσία να παίρνει συγκριτικές τιμές, και να διαπραγματεύεται με τους προμηθευτές 
και επισκευαστές, με στόχο τον περιορισμό του κόστους. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση 27/1312/01-09-2017) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προμήθεια ανταλλακτικών και για εργασίες συντήρησης – επισκευής 
για τα μηχανήματα και οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, όπως αναλυτικά αναφέρεται 
στον κατωτέρω πίνακα, και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 
072 και των αντίστοιχων ΚΑΕ, του προϋπολογισμού έτους 2017, της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας, ως εξής: 

Α/Α 
ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-

ΟΧΗΜ. 

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ - 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Προϋπολογισθείσα  

δαπάνη για 

ΑΝΤΑΛ/ΚΑ     

(ΚΑΕ 1321) 

Προϋπολογισθείσα  

δαπάνη για 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

(ΚΑΕ 0861) 

1 

ΜΕ 113270 
Περιστρεφόμενη 

Τσάπα 

Επισκευή Κουβά  2000,00 

2 Επισκευή χειριστηρίου  750,00 

3 Επισκευή ερπύστριας 220,00 1250,00 

4 ΚΗΥ 9957 Φορτηγό 
Προμήθεια (2) τεμ. 

μπαταριών 
350,00  

5 ΜΕ 121906 Προωθητήρας γαιών 

Επισκευή των δύο (2) 

αντλιών κίνησης  

(χειριστήρια) 

 4750,00 

6 

ΜΕ 121903 
Διαμορφωτήρας 

γαιών 

Επισκευή μειωτήρα 1550,00 380,00 

7 Επισκευή σωλήνα πιέσεως 270,00 250,00 

8 
Επισκευή σωλήνα πιέσεως  

φρένων 
250,00 310,00 

9 

Σωλήνες πιέσεως  

5/8 και 3/4 

Τζάμι καμπίνας 

760,00  

10 
Επισκευή ελαστικού εκτός 

έδρας (Γκρίκα) 
 150,00 

11 
Επισκευή ελαστικού εκτός 

έδρας (Βέλλιανη) 
 120,00 

12 ΚΗΥ 9958 Όχημα Προμήθεια Μπαταρίας 85,00  

13 

ΜΕ 109524 
Διαμορφωτήρας 

γαιών 

Επισκευή ελαστικού 

(Σούλι) 
 150,00 

14 
Επισκευή ελαστικού 

(Αυλότοπος) 
 130,00 

15 
Επισκευή μειωτήρα άξονα  

–επισκευή τσιμούχας 
560,00 380,00 

16 Μεσόμπαρα (2) 510,00  

17 

ΜΕ 121902 JCB 

Επισκευή δύο (2) 

ελαστικών  

(κάμπος Παραμυθιάς) 

 180,00 

18 
Επισκευή ελαστικού 

(Σαμονίδα ) 
 150,00 
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19 

Ράουλο πούμας, δόντια και 

βίδες κουβά, δύο (2) 

σωλήνες πιέσεως ½ και 

5/8. 

 960,00 

20 
Επισκευή ελαστικού εκτός 

συνεργείου 
 100,00 

21 

ΜΕ 121901 Προωθητήρας γαιών 

Κομμένη πλεξούδα  372,00 

22 Προμήθεια Δυναμό 280,00  

23 
Προμήθεια φίλτρου αέρος  

και φίλτρου πετρελαίου 
105,00  

24 

Επισκευή ντεπόζιτου 

πετρελαίου, κόλλημα 

βάσης καρότσας 

2260,00 710,00 

25 

Εξαγωγή και επισκευή 

σωλήνα πιέσεως, εξαγωγή 

καπακιών μηχανής για 

αλλαγή ιμάντων 

820,00 475,00 

26 

Εξαγωγή τρόμπας 

πετρελαίου και 

τοποθέτηση 

1000,00 190,00 

27 

ΜΕ 121906 Προωθητήρας γαιών 

Επισκευή ερπίστριας στη 

Δράμεση 
970,00 1450,00 

28 
Διάγνωση ζημιάς - 

επισκευή μαρκούτσι 
750,00 620,00 

29 

Λύσιμο ψυγείο νερού, 

αντλίας νερού τοποθέτηση 

ιμάντων 

1000,00 870,00 

30 

Λύσιμο μαρκούτσι, λύσιμο 

αντλίας κίνησης για 

διάγνωση στο Νεοχώρι 

 1900,00 

31 
Ψυγείου υδραυλικού στην 

Κορύτιανη 
350,00 750,00 

   ΣΥΝΟΛΟ: 12.090,00 € 19.347,00 € 

 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για μια ακόμη φορά, κατέθεσε την 
πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας με δικά της συνεργεία, στελεχωμένα με 
εξειδικευμένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα μηχανήματα, ώστε να παρεμβαίνει όταν είναι 
απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά 
φαινόμενα. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της με εξειδικευμένους 
τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική μείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των 
μηχανημάτων και οχημάτων της. Ζήτησε επίσης να κατατεθεί από κάθε Περιφερειακή Ενότητα, 
απολογισμός του συνολικού κόστους και δαπανών λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων τους, 
για το προηγούμενο έτος. 

 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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, 
την πρώτη (01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν 
της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος  

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

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

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 52ο 

Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τον Σύλλογο Βλάχων 
Θεσπρωτίας, της διεξαγωγής κολυμβητικών διαδρομών ανοικτής θαλάσσης “IONIAN 
EXPLORERS – Open Water Races” στα Σύβοτα 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 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 
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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). 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 89312/2530/29-
08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 89445/3507/30-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 
2017 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παρακαλούμε για την έγκριση δαπάνης ποσού δύο χιλιάδων  ευρώ (2.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. για την συνδιοργάνωση  της Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ με τον Σύλλογο Βλάχων Θεσπρωτίας, 

εκδήλωσης που αφορά την διεξαγωγή κολυμβητικών διαδρομών ανοικτής θαλάσσης με την επωνυμία 

«IONIAN EXPLORERS – Open Water Races» στα Σύβοτα Θεσπρωτίας. Έχουν σχεδιαστεί παράκτιες 

κολυμβητικές διαδρομές των 1000 ,3000 και 5000 μέτρων με εκκίνηση και τερματισμό την παραλία των 

Συβότων έμπροσθεν της πλατείας. Η Εκδήλωση έχει σκοπό την γνωριμία με την κολύμβηση ανοιχτής 

θαλάσσης και την διάδοσή της ως μια σύγχρονης αθλητικής δράσης. Επίσης τέτοιες εκδηλώσεις 

συμβάλουν και στην προβολή του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, στην ενδυνάμωση της ιδέας για 

καθαρές ακτές και θάλασσες, της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και του κινήματος του 

εθελοντισμού. Για την παραπάνω εκδήλωση έχει αποφανθεί θετικά η Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων 

της Περιφέρειας Ηπείρου με την αριθμ. 9/15/29-8-2017 απόφασή της. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις 

του Φορέα 072 και ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 27/1314/01-09-2017) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 2.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 
2017 της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας (Φορέας 072, ΚΑΕ 0845), για 
την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τον Σύλλογο Βλάχων Θεσπρωτίας της διεξαγωγής 
κολυμβητικών διαδρομών ανοικτής θαλάσσης “IONIAN EXPLORERS – Open Water Races” στα 
Σύβοτα Θεσπρωτίας στις 10-09-2017, σύμφωνα με την αριθμ. 9/15/29-08-2017 απόφαση της 
Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα «Έγκριση ένταξης εκδήλωσης στο 
πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας 2017». Για την συγκεκριμένη εκδήλωση 
έχουν σχεδιαστεί παράκτιες κολυμβητικές διαδρομές των 1000, 3000 και 5000 μέτρων με εκκίνηση 
και τερματισμό την παραλία των Συβότων έμπροσθεν της πλατείας. Η Εκδήλωση έχει σκοπό την 
γνωριμία με την κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης και την διάδοσή της ως μια σύγχρονης αθλητικής 
δράσης. Επίσης τέτοιες εκδηλώσεις συμβάλουν και στην προβολή του τουριστικού προϊόντος της 
περιοχής, στην ενδυνάμωση της ιδέας για καθαρές ακτές και θάλασσες, της προστασίας του 
περιβάλλοντος, καθώς και του κινήματος του εθελοντισμού. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 

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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη (01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 
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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος 

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

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

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 53ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή μισθοδοσίας υπαλλήλου 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. 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 

http://www.php.gov.gr/
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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 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. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού και Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοικητικού - 
Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το 
αριθμ. πρωτ. 89718/2532/30-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 89845/3521/30-
08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: «… Παρακαλούμε για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση των 
απαιτούμενων πιστώσεων σε βάρος του ΕΦ 072 και των αντίστοιχων ΚΑΕ του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε, Θεσπρωτίας  οικονομικού έτους 2017, όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, για την πληρωμή μισθοδοσίας της υπαλλήλου 
ΤΣΙΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ του Νικολάου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Γ΄. Για τη 
μισθοδοσία της    εν λόγω υπάλληλο  δεν είχαν διατεθεί πιστώσεις καθότι, με την αρίθμ. πρωτ. 
οικ. 91691/9489/10/10/2016 (ΑΔΑ: 6ΣΒ07Λ9-80H) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου,  είχε 
λάβει άδεια άνευ αποδοχών για σοβαρούς λόγους υγείας από 9-4-2016 έως 8-1-2018 και στη 
συνέχεια μετά από αίτησή της τέθηκε σε διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας επιδεχόμενης 
βελτίωσης. {αρίθμ. πρωτ. 86939/2431/24-8-2017 (ΑΔΑ:ΩΔΤΥ7Λ9-Μ0Η) απόφαση 
Αντιπεριφερειάρχη. Θεσπρωτίας} ...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 27/1315/01-09-2017) 

Εγκρίνει την πραγματοποίησης των κάτωθι δαπανών και τη διάθεση των απαιτούμενων 

πιστώσεων, σε βάρος του ΕΦ 072 και των αντίστοιχων ΚΑΕ του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οικ. έτους 2017, όπως αναλυτικά 

αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, για την πληρωμή μισθοδοσίας της υπαλλήλου ΤΣΙΡΗ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ του Νικολάου, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Γ΄, ως εξής: 

Α/Α ΚΑΕ 
ΔΑΠΑΝΗ  2017 

Από 24-8-2017 έως 31-12-2017 

1. 0211 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 4.159.22 

2. 0292 ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 184,85 

3. 0293 ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 221,93 

4. 0294 ΕΦΚΑ ΣΥΝΤ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 151,85 

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

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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη (01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 
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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος 

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

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

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 54ο 

Έγκριση δαπάνης για την επιστροφή χρηματικού ποσού που κατατέθηκε εκ 

παραδρομής  στο λογαριασμό της Π.Ε. Θεσπρωτίας στην Τράπεζα EUROBANK. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το 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 του 

http://www.php.gov.gr/
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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 του του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών 
της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 85564/2404/21-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 85686/3346/21-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η 
Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…Παρακαλούμε  για την έγκριση δαπάνης ποσού 
100,00€ που αφορά επιστροφή χρηματικού ποσού στoν Καρακίτσο Ιωάννη του Σπυρίδων 
ιδιοκτήτη του ΤΑΖ 7741(ΑΦΜ: 059368163), ο οποίος κατέβαλε εκ παραδρομής το ποσό των 
100,00€ στην Τράπεζα EUROBANK για την αλλαγή της άδειας κυκλοφορίας λόγω ταξιμέτρου . Η 
δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του φορέα 072 και Κ.Α.Ε. 3199 της Π.Ε. Θεσπρωτίας …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 27/1316/01-09-2017) 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης ποσού 100,00 € για επιστροφή χρηματικού ποσού στον 
Καρακίτσο Ιωάννη του Σπυρίδωνα, ιδιοκτήτη του ΤΑΖ 7741 (ΑΦΜ: 059368163), ο οποίος 
κατέβαλε εκ παραδρομής το ποσό των 100,00 € στην Τράπεζα EUROBANK για την αλλαγή της 
άδειας κυκλοφορίας λόγω ταξιμέτρου, 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 3199). 
……………………………………………………………………………………..…….................... 

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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη (01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 
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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος.  

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

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

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 55ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-08-2017 ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Ασφαλτόστρωση 11α επαρχ. Οδού (Αγ. Γεώργιος - Δρυόφυτο)», προϋπολογισμού € 
43.000,00 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 
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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. 4/15/07-04-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης Περιφερειακών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από έσοδα της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2017. 

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 και 5/24/29-05-2017 αποφάσεις, περί έγκρισης της 
1ης 2ης και 3ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων της Περιφέρειας 
Ηπείρου  οικ. έτους 2017. 

8. 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. 

9. Την αριθμ. 21/1032/10-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή 
του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση 11α επαρχιακής οδού (Αγ. Γεώργιος - 
Δρυόφυτο)», προϋπολογισμού € 43.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν 
στην αριθμ. πρωτ. 64156/3171/04-07-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 63526/3142/04-07-2017 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. 9771.002.01, 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 1511 και αρ. πρωτ. 62989/2663/03-07-2017(ΑΔΑ: 
ΩΓΓ77Λ9-ΦΑ3) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1501 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.  

10. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 84809/3898/18-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 85195/3338/21-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία η 
υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 17-08-2017 για την κατασκευή του έργου του θέματος, βάσει του οποίου, 
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο Κων/νος Κώστας του Χρήστου ΕΔΕ, με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης εξήντα ένα επί τοις εκατό (61,00%) και προσφερόμενο ποσό με 
απρόβλεπτα και αναθεώρηση 13.524,19 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 16.770,00. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/1317/01-09-2017) 

Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 17-08-2017, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση 11α επαρχιακής οδού (Αγ. Γεώργιος - Δρυόφυτο)», 
προϋπολογισμού € 43.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 071 και Κ.Α.Ε. 
9771.002.01, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2017, 
κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο Κων/νος Κώστας του Χρήστου ΕΔΕ, με 
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ενιαίο ποσοστό έκπτωσης εξήντα ένα επί τοις εκατό (61,00%) και προσφερόμενο ποσό με 
απρόβλεπτα και αναθεώρηση 13.524,19 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 16.770,00. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθμ. 
21/1032/10-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το σκεπτικό ότι δεν 
δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου του θέματος, 
επομένως έπρεπε να γίνει ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός. Επιπλέον το ποσοστό έκπτωσης 
που προσέφερε ο μειοδότης, σε συνδυασμό με την εμπειρία με τα έργα που έχουν 
κατασκευασθεί (χρονοτριβές, καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις), δεν καθιστούν την πρόταση 
φερέγγυα. 

 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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη 
(01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος.  

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

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

το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 56ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας 
συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός τάφρων 
και τεχνικών έργων οδικού δικτύου ΠΕ Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 30.000,00 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. 
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6. Την αριθμ. 58032/2540/22-06-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η 
διάθεση πίστωσης 30.000,00 € σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2014ΕΠ53000007 για την 
εκτέλεση του έργου: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 
2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)», Υποέργο: «Καθαρισμός τάφρων και τεχνικών έργων οδικού 
δικτύου ΠΕ Πρέβεζας». 

7. Την αριθμ. 21/1030/10-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Καθαρισμός τάφρων και τεχνικών έργων οδικού δικτύου ΠΕ Πρέβεζας», 
προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια 
Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 62513/3105/30-06-
2017 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 
58446/2958/28-06-2017 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας και εγκρίθηκε η 
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.  

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 87426/3978/25-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
88734/3474/28-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
προς έγκριση, το Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 24-08-2017 για 
την κατασκευή του έργου του θέματος, βάσει του οποίου, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο 
ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ ΗΛΙΑΣ, με ποσοστό έκπτωσης εξήντα πέντε επί τοις εκατό (65,00%) και 
προσφερόμενο ποσό 8.467,74 € (χωρίς ΦΠΑ). 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/1318/01-09-2017) 

Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 

διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 24-08-2017, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 

Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός τάφρων και τεχνικών έργων οδικού δικτύου ΠΕ Πρέβεζας», 

προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ, 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), κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο 

ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ ΗΛΙΑΣ, με ποσοστό έκπτωσης εξήντα πέντε επί τοις εκατό (65,00%) και προσφερόμενο 

ποσό 8.467,74 € χωρίς ΦΠΑ (10.500,00 € με ΦΠΑ). 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθμ. 21/1030/10-07-
2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το σκεπτικό ότι δεν δικαιολογείται η διαδικασία του 
πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου του θέματος, επομένως έπρεπε να γίνει ανοιχτός 
μειοδοτικός διαγωνισμός. Επιπλέον το ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο μειοδότης, σε συνδυασμό 
με την εμπειρία με τα έργα που έχουν κατασκευασθεί (χρονοτριβές, καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις), δεν 
καθιστούν την πρόταση φερέγγυα. 

 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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη 
(01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος.  

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

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

το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 57ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας 
συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση - 
καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου», υποέργο: "Τεχνικά έργα 
αντιστήριξης εδαφών και διευθέτησης όμβριων υδάτων στην οδό Άνω Ράχης – Δεσποτικών (Β’ 
φάση)”», προϋπολογισμού € 10.700,00 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/
ΑΔΑ: 6ΙΨΖ7Λ9-ΕΚ8



-109- 

 

6. Την αριθμ. 29162/1346/04.04.2017 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση 
πίστωσης 10.700,00 € της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ2013ΕΠ03000016 για την εκτέλεση του έργου: 
«Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου», Υποέργο:  
"Τεχνικά έργα αντιστήριξης εδαφών και διευθέτησης όμβριων υδάτων στην οδό Άνω Ράχης – 
Δεσποτικών(Β φάση)”. 

7. Την αριθμ. 20/941/30-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Αποκατάσταση - καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου», 
υποέργο: "Τεχνικά έργα αντιστήριξης εδαφών και διευθέτησης όμβριων υδάτων στην οδό Άνω Ράχης 
– Δεσποτικών (Β’ φάση)”», προϋπολογισμού € 10.700,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην 
αριθμ. πρωτ. 59123/2985/26-06-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
του έργου, με την αρ. 30136/1005/23-02-2017 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας 
και εγκρίθηκε η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 
2013ΕΠ03000016. 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. 86827/3951/23-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
86964/3455/24-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
προς έγκριση, το Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 22-08-2017 για 
την κατασκευή του έργου του θέματος, βάσει του οποίου, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο 
Φώτιος Στεφάνου, με ποσοστό έκπτωσης τριάντα τρία επί τοις εκατό (33,00%) και προσφερόμενο 
ποσό 5.781,45 € (χωρίς ΦΠΑ). 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/1319/01-09-2017) 

Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 

διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 22-08-2017, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 

Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση - καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου», 

υποέργο: "Τεχνικά έργα αντιστήριξης εδαφών και διευθέτησης όμβριων υδάτων στην οδό Άνω Ράχης – 

Δεσποτικών (Β’ φάση)”», προϋπολογισμού € 10.700,00 με ΦΠΑ, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 

Ηπείρου με ΚΑ 2013ΕΠ03000016, κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο Φώτιος 

Στεφάνου, με ποσοστό έκπτωσης τριάντα τρία επί τοις εκατό (33,00%) και προσφερόμενο ποσό 5.781,45 

€ χωρίς ΦΠΑ (7.169,00 € με ΦΠΑ). 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθμ. 20/941/30-06-
2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το σκεπτικό ότι δεν δικαιολογείται η διαδικασία του 
πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου του θέματος, επομένως έπρεπε να γίνει ανοιχτός 
μειοδοτικός διαγωνισμός. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 

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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη (01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 
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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος.  

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

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

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 58ο 

Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την επισκευή των συσκευών μηχανοργάνωσης της 

Π.Ε. Πρέβεζας και την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών για την επισκευή. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το 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)»όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις 
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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 αριθμ. 22/1082/19-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η πραγματοποίηση δαπανών και η διάθεση των 
αντίστοιχων πιστώσεων, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π. Ε. Πρέβεζας, 
οικ. έτους 2017, για την επισκευή των συσκευών μηχανοργάνωσης της Π.Ε. Πρέβεζας και 
την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών για την επισκευή, καθώς και η υλοποίηση 
των αναφερόμενων υπηρεσιών και προμηθειών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, 
δεδομένου ότι είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των 
Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική εισήγηση του 
Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Πρέβεζας. 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 85152/3479/18-
08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 85584/3344/21-08-2017 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«….έχοντας υπόψη: 

9. Την αριθμ. πρωτ. 82958/3337/10-08-2017 (ΑΔΑ: 6Γ7Λ7Λ9-ΒΤ3) απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης για την πληρωμή της δαπάνης επιδιόρθωσης βλαβών σε συσκευές μηχανοργάνωσης, 

ποσού 790,00 ευρώ, με α/α καταχώρησης: 1754, στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 

της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας. 

10. Την αριθμ. πρωτ. 82951/336/10-08-2017 (ΑΔΑ: 71ΓΟ7Λ9-3ΦΑ) απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης για την πληρωμή της δαπάνης προμήθειας ανταλλακτικών, ποσού 415,00 ευρώ, με 

α/α καταχώρησης: 1755, στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Περιφέρειας 

Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας. 

11. Την αρ. πρωτ. 83059/3338/10-08-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την ατομική 

επιχείρηση «Γκοράτσας Σπ. Γεώργιος». 

12. Την από 18-08-2017 Προσφορά της  ατομικής επιχείρησης «Γκοράτσας Σπ. Γεώργιος» και τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 1. Την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών επιδιόρθωσης βλαβών συσκευών 

μηχανοργάνωσης (Η/Υ, εκτυπωτές, κ.α.) των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας, όπως αυτές αναλυτικά 

περιγράφονται στην αρ. πρωτ. 83059/3338/10-08-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΚΟΡΑΤΣΑΣ ΣΠ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» (Πολυτεχνείου 30, 

Πρέβεζα), έναντι του συνολικού ποσού των 781,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 

ΦΠΑ, σύμφωνα με την από 18-08-2017 προσφορά της. 

2. Την ανάθεση της προμήθειας αναλώσιμων υλικών μηχανοργάνωσης , όπως αυτά αναλυτικά 

περιγράφονται στην αρ. πρωτ. 83059/3338/10-08-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΚΟΡΑΤΣΑΣ ΣΠ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» (Πολυτεχνείου 30, 

Πρέβεζα), έναντι του συνολικού ποσού των 414,48 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 

ΦΠΑ, σύμφωνα με την από 18-08-2017 προσφορά της ..…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 27/1320/01-09-2017) 

Α. Εγκρίνει την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών επιδιόρθωσης βλαβών συσκευών 
μηχανοργάνωσης (Η/Υ, εκτυπωτές, κ.α.) των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας, όπως αυτές 
αναλυτικά περιγράφονται στην αρ. πρωτ. 83059/3338/10-08-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Πρέβεζας, στην ατομική επιχείρηση με την 
επωνυμία «ΓΚΟΡΑΤΣΑΣ ΣΠ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» (Πολυτεχνείου 30, Πρέβεζα), έναντι του συνολικού 
ποσού των 781,20 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, σύμφωνα με την από 18-
08-2017 προσφορά της, σε απάντηση της ανωτέρω Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με 
δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικονομικού 
έτους 2017 (Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0869), βάσει της αριθμ. 22/1082/19-07-2017 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής και της αριθμ. πρωτ. 82958/3337/10-08-2017 (ΑΔΑ: 6Γ7Λ7Λ9-ΒΤ3) 
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απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με α/α καταχώρησης: 1754, στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας. 
 
Β. Εγκρίνει την ανάθεση της προμήθειας αναλώσιμων υλικών μηχανοργάνωσης, στην ατομική 
επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΚΟΡΑΤΣΑΣ ΣΠ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» (Πολυτεχνείου 30, Πρέβεζα), όπως 
αυτά αναλυτικά περιγράφονται στην αρ. πρωτ. 83059/3338/10-08-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Πρέβεζας, έναντι του συνολικού ποσού των 
414,48 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, σύμφωνα με την από 18-08-2017 
προσφορά της, σε απάντηση της ανωτέρω Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του,  με 
δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικονομικού 
έτους 2017 (Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0899), βάσει της αριθμ. 22/1082/19-07-2017 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής και των αριθμ. πρωτ. 82951/3336/10-08-2017 (ΑΔΑ: 71ΓΟ7Λ9-3ΦΑ) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με α/α καταχώρησης: 1755, στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 

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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη 
(01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος.  

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

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

το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 60ο 

Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τους αριθμ. πρωτ. 
Φ.301/311/19-07-2017 & Φ.301/312/19-07-2017 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, 
για την παροχή έργου από 19-07-2017, για επείγουσες εργασίες α) αποκατάστασης αναχώματος 
στον ποταμό Αχέροντα στην περιοχή Βουβοπόταμου – Γλυκής και β) καθαρισμού ρέματος 
Καρυδά λόγω πλημμυρικών φαινομένων από έντονες βροχοπτώσεις.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το 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 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).  
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6. 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. 

7. Την αριθμ. 10/43/15-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
εξουσιοδοτούνται οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηπείρου, για μίσθωση Ι.Χ. 
μηχανημάτων έργου όταν οι καιρικές συνθήκες και οι ανάγκες το επιβάλλουν. 

8. 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. 

9. Την αριθμ. 30/1713/11-11-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίσθηκε, 
για το έτος 2017 η ανά ώρα αποζημίωσης των ιδιωτικών μηχανημάτων και οχημάτων που θα 
απασχοληθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και των Περιφερειακών Ενοτήτων της, 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων και αναγκών (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, 
κατολισθήσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές, μεταφορά νερού κλπ), όταν δεν επαρκούν τα μηχανήματα της 
Περιφέρειας Ηπείρου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

10. Την αριθμ. πρωτ. Φ.301/311/19/7/2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την   
παροχή έργου από 19-07-2017, για «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης αναχώματος στον 
ποταμό Αχέροντα στην περιοχή Βουβοπόταμου – Γλυκής». 

11. Tην Φ.301/312/19/7/2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας περί έγκρισης μίσθωσης από 
το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. για  την παροχή έργου από 19-07-
2017, για «Επείγουσες εργασίες καθαρισμού ρέματος Καρυδά λόγω πλημμυρικών φαινομένων από 
έντονες βροχοπτώσεις». 

12. Τις εισηγήσεις του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκαν 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκαν με τα αριθμ. πρωτ. Φ. 301/371 και 372/18-08-2017 έγγραφα, 
συνημμένα με αρ. πρωτ. 85825/3347 και 85829/3348/22-08-2017 αντίστοιχα, στον φάκελο 

εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με τις οποίες η υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη: «….3. Την με αρ. 

310/391/21-11-2016 Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση 
μητρώου ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων, υλικού και προσωπικού σε 

περιπτώσεις φυσικής καταστροφής στις περιοχές ευθύνης της Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2017 (ΑΔΑ: 
Ψ6977Λ9-ΒΡΜ) 4. Τον με αρ. 310/484/29-12-2016 και 310/61/21-3-2017 Πίνακα ενδιαφερομένων 

για διάθεση μηχανημάτων για το έτος 2017 και τροποποίηση …», καθώς και τις αριθμ. πρωτ. 
Φ.301/311/19/7/2017 και Φ.301/312/19/7/2017 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, 
εισηγείται την κατεπείγουσα μίσθωση, με τη σύναψη του σχετικού συμφωνητικού, ιδιωτικών 
μηχανημάτων, όπως αναλυτικά φαίνονται στους συνημμένους στις εισηγήσεις πίνακες, για παροχή 
έργου από 19-07-2017, α) για «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης αναχώματος στον ποταμό 
Αχέροντα στην περιοχή Βουβοπόταμου – Γλυκής» και β) για «Επείγουσες εργασίες καθαρισμού 
ρέματος Καρυδά λόγω πλημμυρικών φαινομένων από έντονες βροχοπτώσεις». 

13. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σχετικά με τα θέματα που 
τέθηκαν από τα μέλη αυτής, για τη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων σε έκτακτες περιπτώσεις, 
αναφέρθηκε και παρέπεμψε στις επισημάνσεις που έχει καταθέσει σε προηγούμενες σχετικές 
αποφάσεις της Ο.Ε. Επεσήμανε ότι η Περιφέρεια για τη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργου και 
των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, κινείται μέσα στα πλαίσια 
που θέτουν οι σχετικές διατάξεις των νόμων για την πολιτική προστασία, δεδομένου ότι είναι 
αρμοδιότητά της ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, 
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των ζημιών. Στο πλαίσιο άσκησης των ανωτέρω 
αρμοδιοτήτων, η Περιφέρεια συνδράμει τους Δήμους, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Αστυνομία 
κλπ, με τη διάθεση μέσων, κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτών μετά από τη διαπίστωση των 
προβλημάτων, και εφόσον τα μέσα που διαθέτει δεν επαρκούν για άμεση αντιμετώπιση – δεδομένου 
ότι είναι γεγονός ότι δεν διαθέτει ούτε επαρκές προσωπικό ούτε όλον τον εξοπλισμό που απαιτείται 
– προβαίνει σε μίσθωση ιδιωτικών. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/1322/01-09-2017) 

Α. Εγκρίνει, με μέριμνα του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πρέβεζας, την 
ανάθεση, με τη σύναψη του σχετικού συμφωνητικού, στον ιδιοκτήτη Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως 
αναφέρεται κατωτέρω, της εκτέλεσης επειγουσών εργασιών από 19-07-2017, για αποκατάσταση 
αναχώματος στον ποταμό Αχέροντα στην περιοχή Βουβοπόταμου – Γλυκής, σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.301/311/19-7-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και δεδομένου ότι τα μηχανήματα 
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της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για άμεση αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων, υφίστατο 
δε δεδομένη και επείγουσα η ανάγκη για την αντιμετώπισή τους:  

Α/Α  ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 

Τερνέζης 
Δημήτριος 

(Βουβοπόταμος 
Πρέβεζας) 

Στον ποταμό 
Αχέροντα στην 

περιοχή 
Βουβοποτάμου - 

Γλυκής 

Επείγουσες εργασίες 
αποκατάστασης αναχώματος στον 
ποταμό Αχέροντα στην περιοχή 

Βουβοπόταμου – Γλυκής 

→ ΕΝΑ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ 50901                                                                          
→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ -  ΜΕ 29086                                           
→ ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 128730 
→ ΕΝΑΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΜΕ 

128729 

 

Β. Εγκρίνει, με μέριμνα του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πρέβεζας, την 
ανάθεση, με τη σύναψη του σχετικού συμφωνητικού, στον ιδιοκτήτη Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως 
αναφέρεται κατωτέρω, της εκτέλεσης επειγουσών εργασιών από 19-07-2017, για καθαρισμό ρέματος 
Καρυδά λόγω πλημμυρικών φαινομένων από έντονες βροχοπτώσεις, σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.301/312/19-07-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και δεδομένου ότι τα 
μηχανήματα της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για άμεση αντιμετώπιση των ανωτέρω 
προβλημάτων, υφίστατο δε δεδομένη και επείγουσα η ανάγκη για την αντιμετώπισή τους:  

Α/Α  ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 
Χρήστος Λαϊνάς 

(Πρέβεζα ) 
Ρέμα Καρυδά στην 
Πόλη της Πρέβεζας 

Επείγουσες εργασίες καθαρισμού 
ρέματος Καρυδά λόγω 

πλημμυρικών φαινομένων από 
έντονες βροχοπτώσεις 

→ ΕΝΑ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ- ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΜΕ 13096                                                                          

→ ΕΝΑ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ- ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΜΕ 91389                                                                         

→ ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 3746 

 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για μια ακόμη φορά, κατέθεσε την 
πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας με δικά της συνεργεία, στελεχωμένα με 
εξειδικευμένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα μηχανήματα, ώστε να παρεμβαίνει όταν είναι 
απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά 
φαινόμενα, και για την αποκατάσταση της βατότητας του δικτύου. Η οργάνωση του συνεργείου της 
Υπηρεσίας και η στελέχωσή της με εξειδικευμένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική 
μείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων και οχημάτων της, ώστε να μην 
βρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια στην ανάγκη της μίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τομέα. 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Γκεσούλης Ηλίας δήλωσε ότι 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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη (01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 
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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος.  

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

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

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 61ο 

Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του 
Λεόπουλου Παύλου μόνιμου υπαλλήλου της ΠΕ Πρέβεζας, για την προμήθεια καυσίμων 
κίνησης, για τις μετακινήσεις εκτός νομού, του κρατικού υπηρεσιακού οχήματος, με αρ. 
κυκλ. ΚΗΥ 9994, για τους μήνες Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 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 

http://www.php.gov.gr/
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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) και του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 
227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), καθώς και του Π.Δ. 97/2011. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 85827/461/22-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 86295/3397/22-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η 
Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 

204/Α/1974), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 136/1998 «Περιορισμοί έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής και 

ευθύνες υπολόγων» (ΦΕΚ 107/Α/1998). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/Α/2010). 

4. Το Π.Δ. 140/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (Φ.Ε.Κ. 233/Α΄/27-12-2010), όπως 

τροποποιήθηκε με την αριθμ. 202855/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4400/Β΄/2016). 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 97/2011 «Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων 

Προπληρωμής» (ΦΕΚ 232/Α/2011). 

7. Το με αριθ. πρωτ. 2/91085/0026/09-12-2011 έγγραφο της 26ης Δ/νσης Συντ/σμού & Ελέγχου Εφαρμογής 

Δημοσιονομικών Διατάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων 

σχετικά με την προθεσμία απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)». 

8. Τις διατάξεις των άρθρων 100-103 του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως 

τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν. 

9.Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

10.Τη με αριθμ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: 

«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών». 

11. Την αριθ. 10/74/09-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία ψηφίστηκε 

ο Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους  2017, της Περιφέρειας 

Ηπείρου και χαρακτηρίστηκε ο ΚΑΕ 1511, στον Ε.Φ. 072, ως δεκτικός εκδόσεως Χ.Ε.Π. 

 Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, παρακαλούμε για την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης ποσού 

750,00 ευρώ και τη διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, 

στο όνομα του κ. Λεόπουλου Παύλου, μόνιμου υπαλλήλου της ΠΕ Πρέβεζας (κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών, με 

βαθμό A’-ΑΦΜ:035339996), προκειμένου να αντιμετωπισθεί η ανάγκη προμήθειας καυσίμων κίνησης, για 

τις μετακινήσεις εκτός νομού, του κρατικού υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9994,  για 

τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο-Νοέμβριο και Δεκέμβριο τρέχοντος έτους (2017), δεδομένου ότι για την εν 

λόγω δαπάνη δεν είναι δυνατή η πληρωμή της με τη διαδικασία έκδοσης τακτικών Χ.Ε., καθότι οι 

προμηθευτές είναι σε όλη την επικράτεια και αρνούνται την προμήθεια των καυσίμων χωρίς την άμεση 

καταβολή του σχετικού τιμήματος. 

Η μετακίνηση του κρατικού υπηρεσιακού οχήματος πραγματοποιείται με σκοπό τη μετάβαση του 

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας προκειμένου να συμμετάσχει σε Συνεδριάσεις των Συλλογικών Όργανων 

της Π.Η., σε συναντήσεις με φορείς, σε τουριστικές εκθέσεις, σε συναντήσεις σε Υπουργεία σε συσκέψεις, 

ενημερωτικές συναντήσεις, συναντήσεις εργασίας, σε ημερίδες ως διοργανωτής ή ομιλητής κλπ. Οι εν λόγω 

μετακινήσεις πραγματοποιούνται κυρίως εκτός των ορίων περιοχής ευθύνης της Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας 

Ηπείρου, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες (προγραμματισμένες ή έκτακτες) που κάθε φορά ανακύπτουν. 

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφερειακής 

Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, οικονομικού έτους 2017(Ε.Φ. 072/Κ.Α.Ε. 1511.01 - κατονομασία 

ΚΑΕ: Προμήθεια καυσίμων), στον οποίο υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση. ….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 27/1323/01-09-2017) 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης ποσού 750,00 € και τη διάθεση της αντίστοιχης 
πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 1511.01 του 
προϋπολογισμού της  Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2017, για την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής, στο όνομα του κ. Λεόπουλου Παύλου, μόνιμου υπαλλήλου της ΠΕ Πρέβεζας 
(κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών, με βαθμό A’-ΑΦΜ:035339996), προκειμένου να αντιμετωπισθεί η 
ανάγκη προμήθειας καυσίμων κίνησης, για τις μετακινήσεις εκτός νομού, του κρατικού 
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υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9994, για τους μήνες Σεπτέμβριο-
Οκτώβριο-Νοέμβριο και Δεκέμβριο έτους 2017, δεδομένου ότι για την εν λόγω δαπάνη δεν είναι 
δυνατή η πληρωμή της με τη διαδικασία έκδοσης τακτικών Χ.Ε., καθότι οι προμηθευτές είναι σε 
όλη την επικράτεια και αρνούνται την προμήθεια των καυσίμων χωρίς την άμεση καταβολή του 
σχετικού τιμήματος. 

Η μετακίνηση του κρατικού υπηρεσιακού οχήματος πραγματοποιείται με σκοπό τη μετάβαση 
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας προκειμένου να συμμετάσχει σε Συνεδριάσεις των 
Συλλογικών Οργάνων της Π.Η., σε συναντήσεις με φορείς, σε τουριστικές εκθέσεις, σε 
συναντήσεις σε Υπουργεία σε συσκέψεις, ενημερωτικές συναντήσεις, συναντήσεις εργασίας, σε 
ημερίδες ως διοργανωτής ή ομιλητής κλπ. Οι εν λόγω μετακινήσεις πραγματοποιούνται κυρίως 
εκτός των ορίων περιοχής ευθύνης της Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, ανάλογα με τις 
υπηρεσιακές ανάγκες (προγραμματισμένες ή έκτακτες) που κάθε φορά ανακύπτουν. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 

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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη (01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 
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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος.  

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

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

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 62ο 

Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 
& Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Σαμοθρακή Μυρσίνης και Κουμπούλη Αικατερίνης, 
στην Αθήνα, για την παρακολούθηση σεμιναρίου του ΙΝΕΠ, από 4 έως 6-10-2017. 

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 του 
Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125) και του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 
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227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), καθώς και το Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες 
μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-
2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων … του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)»του Αν. Υπ. Οικονομικών. 

6. Τις εισηγήσεις του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκαν πάνω στο θέμα (υποβλήθηκαν με τα αριθμ. πρωτ. 
83724/2699 και 83725/2700/14-08-2017 έγγραφα, συνημμένα με αρ. πρωτ. 86398/3402 και 
86408/3403/23-08-2017 αντίστοιχα, στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με τις οποίες η 
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Σαμοθρακή Μυρσίνης και 
Κουμπούλη Αικατερίνης, στην Αθήνα, για την παρακολούθηση σεμιναρίου του ΙΝΕΠ από 4 
έως 6-10-2017. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 27/1324/01-09-2017) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 480,00 και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος 
των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων 
οικ. έτους 2017, για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Σαμοθρακή Μυρσίνης και Κουμπούλη 
Αικατερίνης, στην Αθήνα για την παρακολούθηση σεμιναρίου που διεξάγει το ΙΝΕΠ, από 04 έως 
06/10/2017, ως εξής: 

Ημερήσια αποζημίωση 0721: 40,00 € x 2 άτομα = 80,00 € x 4 ημέρες = 320,00 € 

Εισιτήρια ΚΤΕΛ: 0719: 80,00 € x 2 άτομα = 160,00 € 

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

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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη (01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 
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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση του 2ου/31-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 11-07-2017 

ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της 

Περιφέρειας Ηπείρου «Αναστύλωση – στερέωση Δημοτικού Σχολείου Κράψης», 

προϋπολογισμού 50.000,00 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 
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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. 

6. Την αριθμ. 17/739/07-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναστύλωση – στερέωση Δημοτικού Σχολείου 
Κράψης», προϋπολογισμού 50.000,00 με Φ.Π.Α. με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν 
από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην 
αριθμ. πρωτ. 49211/5723/30-05-2017εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 19681/2288/09-03-2017 απόφαση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και βάσει της από 11-04-2017 υπογραφείσας 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Περιφέρειας 
Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών και εγκρίθηκε η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 2014ΕΠ53000007 με 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 Περιφέρειας Ηπείρου.  

7. Την αριθμ. 23/1107/31-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 17-07-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-07-2017 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο 
Οικονομικός Φορέας «ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗΣ, πολιτικός μηχανικός Ε.Δ.Ε.» με ποσοστό 
έκπτωσης 49,00% και ποσό προσφοράς 25.500,00 € με Φ.Π.Α. (20.564,52 € χωρίς  ΦΠΑ). 

8. Το αριθμ. πρωτ. 90222/10080/31-08-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου (συνημμένο με αρ. πρωτ. 90390/3544/31-08-2017 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με το οποίο διαβιβάσθηκε το 2ο/31-08-2017 Πρακτικό της 
Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-07-2017 δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου 
του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή μετά την πραγματοποίηση κλήρωσης 
μεταξύ οικονομικών προσφορών οι οποίες ταυτίζονται απόλυτα, στις θέσεις 7η και 13η του 
Πίνακα Παραδεκτών Προσφορών κατά σειρά Μειοδοσίας, διαμόρφωσε τον οριστικό Πίνακα, 
βάσει του οποίου, ως 7ος Ο.Φ. «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΝΤΟΥΛΙΑΣ», ως 8ος κατετάγη ο Ο.Φ. «Α. 
ΚΡΙΚΩΝΗ – Α. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.», ως 13ος κατετάγη ο Ο.Φ. «ΙΟΡΔΑΝΗΣ Ν. 
ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και ως 14ος κατετάγη ο Ο.Φ. «ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» 
και προσωρινός μειοδότης, όπως προέκυψε από το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού αναδεικνύεται ο Οικονομικός Φορέας «ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗΣ» με ποσοστό 
έκπτωσης 49,00% και ποσό προσφοράς 25.500,00 € με Φ.Π.Α. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/1325/01-09-2017) 

Την έγκριση του 2ου/31-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-07-2017 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναστύλωση – στερέωση Δημοτικού Σχολείου Κράψης», 
προϋπολογισμού 50.000,00 με Φ.Π.Α. σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
2014ΕΠ53000007 με τίτλο: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)», σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή 
μετά την πραγματοποίηση κλήρωσης μεταξύ οικονομικών προσφορών οι οποίες ταυτίζονται 
απόλυτα, στις θέσεις 7η και 13η του Πίνακα Παραδεκτών Προσφορών κατά σειρά Μειοδοσίας, 
διαμόρφωσε τον οριστικό Πίνακα, βάσει του οποίου, ως 7ος κατετάγη ο Ο.Φ. «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. 
ΝΤΟΥΛΙΑΣ», ως 8ος κατετάγη ο Ο.Φ. «Α. ΚΡΙΚΩΝΗ – Α. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.», ως 13ος 
κατετάγη ο Ο.Φ. «ΙΟΡΔΑΝΗΣ Ν. ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και ως 14ος κατετάγη ο Ο.Φ. 
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«ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» και προσωρινός μειοδότης, όπως προέκυψε από το 1ο117-
07-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 23/1107/31-
07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αναδεικνύεται ο Οικονομικός Φορέας «ΕΝΤΙ Ι. 
ΡΑΦΤΗΣ» με ποσοστό έκπτωσης 49,00% και ποσό προσφοράς 25.500,00 € με Φ.Π.Α. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές αριθμ. 
17/739/07-06-2017 και 23/1107/31-07-2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με το 
σκεπτικό ότι δεν δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του 
έργου του θέματος, επομένως έπρεπε να γίνει ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός. 
…………………………………………………………………………………..…….................... 

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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη (01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 
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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Έγκριση του από 29-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-07-2017 

ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου 

της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού € 

150.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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 

http://www.php.gov.gr/
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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.  

6. Την αριθμ. 18/855/16-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 
δαπανών και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος του Ειδ. Φορέα 071 ΚΑΕ 9771 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2017, έργων 
χρηματοδοτούμενων από έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου 2017, όπου περιλαμβάνεται και 
δαπάνη ποσού € 150.000,00 με ΦΠΑ, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Ε.Ο. 
Ιωαννίνων – Άρτας». 

7. Την αριθμ. 19/867/26-06-2017 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 Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων 
– Άρτας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν 
από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην 
αριθμ. πρωτ. 57723/6699/21-06-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 52226/6060/08-06-2017 απόφαση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Ειδ. Φορέα 071 ΚΑΕ 9771 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων 
οικ. έτους 2017, βάσει της αριθμ. 18/855/16-06-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
και σύμφωνα με την με α/α 1391 και αρ. πρωτ. 55619/4968/1606-2017 (ΑΔΑ: Ω0Π47Λ9-
Ν8Π) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1389 στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 
Επιπλέον εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 90017/10046/31-08-2017 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 90200/3536/31-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία η 
υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το από 29-08-2017 Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία που διενεργήθηκε στις 27-07-2017, για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή του Διαγωνισμού:  

«… ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, διαπίστωσε α) αν το 

πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στο συγκεκριμένο διαγωνισμό έχει το 

σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 3 της διακήρυξης, β) έλεγξε την έγκυρη συμμετοχή των 

διαγωνιζομένων, γ) το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 21 της 

διακήρυξης και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της διακήρυξης, με βάση τα 

δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της διακήρυξης. 

Στη συνέχεια ελέγχθηκε το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής 

προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχθηκε η πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών 

στην Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζόμενων.  Ελέγχθηκε κατόπιν, κατά το άρθρο 24 παρ. 24.3 

και 24.4 της διακήρυξης, η ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των 

διαγωνιζόμενων, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των ποσοστών έκπτωσης. 

Μετά τα παραπάνω και προκειμένου να εφαρμοσθεί η διαδικασία που προβλέπεται από την εγκύκλιο 

17/21-9-2010 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (γνησιότητα εγγυητικών 

επιστολών) η επιτροπή στο σημείο αυτό αποφάσισε α) τη διακοπή της συνεδρίασής της, ώστε με 

μέριμνα του προέδρου να ζητηθεί από της Αρχές που εξέδωσαν τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής 

να βεβαιώσουν τη γνησιότητά τους και β) τη συνέχιση της συνεδρίασης άμεσα, μετά τη λήψη όλων 

των σχετικών βεβαιώσεων γνησιότητας από τις εκδούσες Αρχές. 

Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία, οπότε και στην κατοχή της Επιτροπής Διαγωνισμού 

περιήλθαν όλες οι βεβαιώσεις γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής  η Επιτροπή 

Διαγωνισμού συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση στις 27 – 07 – 2017 και αφού διαπίστωσε ότι οι 
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εγγυητικές επιστολές, όπως προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις, είναι γνήσιες, ελέγχθηκε από 

την Επιτροπή Διαγωνισμού αν τα στοιχεία του έργου καταγράφονται ορθώς στα στελέχη των 

εγγυητικών επιστολών σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 15.2 της διακήρυξης. 

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού απόρριψε την παρακάτω προσφορά 

 Η προσφορά της ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε δεν γίνεται δεκτή, διότι στον φάκελο 

Οικονομικής Προσφοράς αναγράφεται άλλο έργο όπως και η  οικονομική προσφορά  είναι για   

άλλο έργο 

Συνέχεια της ανωτέρω διαδικασίας η Επιτροπή κατέγραψε τις προσφορές των διαγωνιζομένων που 

κρίθηκαν παραδεκτές κατά σειρά μειοδοσίας  στον Πίνακα (ΙΙΙ), ο οποίος υπογράφτηκε από τα μέλη 

της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού.  

Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωστοποιεί ότι γίνονται δεκτές δέκα τρις (13) 

από τις δέκα τέσσερις  (14) προσφορές των διαγωνιζομένων και ότι προσωρινός μειοδότης 

αναδεικνύεται η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», με μέσω ποσοστό έκπτωσης 

63,64 % και ποσό προσφοράς 44.378,95 € χωρίς Φ.Π.Α. στον οποίο και εισηγείται την ανάθεση της 

σύμβασης. .…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/1326/01-09-2017) 

Την έγκριση του από 29-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-07-2017 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων – 
Άρτας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του Ειδ. Φορέα 
071 ΚΑΕ 9771 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2017, 
κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 63,64%, και ποσό 
προσφοράς € 44.378,95 (χωρίς Φ.Π.Α.). 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, με το σκεπτικό ότι το ποσοστό 

έκπτωσης που προσέφερε ο μειοδότης, σε συνδυασμό με την εμπειρία με τα έργα που έχουν 

κατασκευασθεί (χρονοτριβές, καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις), δεν καθιστούν την πρόταση 

φερέγγυα. 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Γκεσούλης Ηλίας, δήλωσε ότι 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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Ζάψας Γεώργιος 

 
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΙΨΖ7Λ9-ΕΚ8
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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. 27/2017 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, την πρώτη (01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 
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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Έγκριση του από 31-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-08-2017 

ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου 

της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου στο τμήμα Φιλιππιάδα – 

Πρέβεζα», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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 

http://www.php.gov.gr/
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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.  

6. Την αριθμ. 18/855/16-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 
δαπανών και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος του Ειδ. Φορέα 071 ΚΑΕ 9771 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2017, έργων 
χρηματοδοτούμενων από έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου 2017, όπου περιλαμβάνεται και 
δαπάνη ποσού € 150.000,00 με ΦΠΑ, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση εθνικού 
οδικού δικτύου στο τμήμα Φιλιππιάδα – Πρέβεζα». 

7. Την αριθμ. 19/866/26-06-2017 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 Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση εθνικού οδικού 
δικτύου στο τμήμα Φιλιππιάδα – Πρέβεζα», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ, με τους 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 57722/6698/21-06-2017 εισήγηση της 
Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 52228/6062/08-06-
2017 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και με δαπάνη η οποία 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδ. Φορέα 071 ΚΑΕ 9771 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2017, βάσει της αριθμ. 18/855/16-06-2017 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με την με α/α 1389 και αρ. πρωτ. 
55017/4967/16-06-2017 (ΑΔΑ: 72ΘΙ7Λ9-ΔΝΛ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 1387 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. Επιπλέον εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει 
της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 90389/10131/31-08-2017 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 90385/3543/31-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία η 
υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το από 31-08-2017 Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία που διενεργήθηκε στις 01-08-2017, για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή του Διαγωνισμού:  

«… προέβη στον έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής  αναγραφής των επί μέρους ποσοστών 

έκπτωσης. Από τον έλεγχο στο στάδιο αυτό κρίθηκαν αποδεκτές  εκτός της  Νο 4 της . ΚΑΛΛΙΑΣ 

&ΣΙΑ Ε.Ε η οποία για λάθη στην Εγγυητική και ΤΕΥΔ κρίθηκε  ΑΚΥΡΟΣ. 

Στην συνέχεια συντάχθηκε ο πίνακας 2 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού 

όπου όλες οι προσφορές καταχωρήθηκαν κατά σειρά μειοδοσίας. 

Στην συνέχεια ακολούθησε ο έλεγχος από την επιτροπή διαγωνισμού των δικαιολογητικών 

συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 

Ακολούθησε η επικοινωνία με επιστολή προς τους εκδότες των υποβληθέντων εγγυητικών 

επιστολών για να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους. 

Βεβαιώθηκε γνησιότητα των υποβληθέντων εγγυητικών επιστολών στο σύνολό τους. 

Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία, οπότε και στην κατοχή της Επιτροπής Διαγωνισμού 

περιήλθαν όλες οι βεβαιώσεις γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής,  την 31 

Αυγούστου του έτους 2017 και ώρα 08:00 π.μ. η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε συνεδρίαση 

και αφού διαπίστωσε ότι όλες εγγυητικές επιστολές, όπως προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις 

είναι γνήσιες, αποφάσισε ομόφωνα ότι κρίνονται παραδεκτές όλες οι προσφορές που υποβλήθηκαν. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού σύμφωνα με τα παραπάνω διαπιστώνει ότι ο οικονομικός φορέας με την 

επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ» κατέθεσε την χαμηλότερη παραδεκτή 

προσφορά. με προϋπολογισμό προσφοράς  43.315,57 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και μέση έκπτωση  

64,19%. .…». 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/1327/01-09-2017) 

Την έγκριση του από 31-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-08-2017 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου 
στο τμήμα Φιλιππιάδα – Πρέβεζα», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ σε βάρος των 
πιστώσεων του Ειδ. Φορέα 071 ΚΑΕ 9771 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2017, κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η 
εργοληπτική επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» με μέσο ποσοστό 
έκπτωσης 64,19%, και ποσό προσφοράς € 43.315,57 (χωρίς Φ.Π.Α.). 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, με το σκεπτικό ότι το ποσοστό 

έκπτωσης που προσέφερε ο μειοδότης, σε συνδυασμό με την εμπειρία με τα έργα που έχουν 

κατασκευασθεί (χρονοτριβές, καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις), δεν καθιστούν την πρόταση 

φερέγγυα. 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Γκεσούλης Ηλίας, δήλωσε ότι 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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη (01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 
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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος 

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 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 06-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 

διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακής 

οδού Ελατοχώρι – Μακρίνο», προϋπολογισμού € 60.500,00 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 Α’125), καθώς 
και τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
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(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. 16/683/26-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακής οδού Ελατοχώρι – 
Μακρίνο», προϋπολογισμού € 60.500,00 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. 47240/5497/24-05-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου, με την αρ. 52904/6529/16-06-2016 (ορθή επανάληψη 08-03-
2017)απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίνει τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000000 
και τίτλο «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση, επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου». 
Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

7. Την αριθμ. 22/1092/19-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 18-07-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 06-07-2017 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακής οδού Ελατοχώρι – Μακρίνο», 
προϋπολογισμού € 60.500,00 με Φ.Π.Α. σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2014ΕΠ53000000 και τίτλο «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση, επαρχιακού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου», κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός 
φορέας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ» με ποσοστό έκπτωσης 57% και συνολικό ποσό προ 
Φ.Π.Α   20.979,84 €. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 88643/9927/30-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 90224/3538/31-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η 
υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 30-08-2017 Πρακτικό της Επιτροπής του 
διαγωνισμού που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της 
σύμβασης  στον  προσωρινό ανάδοχο  "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ"  µε ποσοστό έκπτωσης 
57,00% και ποσό προσφοράς 20.979,84 € (χωρίς ΦΠΑ), για το έργο του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού:  

«… έχοντας υπ’ όψη:  

1. Την µε αριθ. 16/683/26-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου µε την οποία 

εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου.   

2. Την υπ αριθ. 22/1092/19-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου µε την οποία 

εγκρίθηκε το από 18-07-2017 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του από 06-07-2017 

ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού.  

3. Το υπ. αριθ. 76192/8553/01-08-2017 έγγραφο της ∆.Τ.Ε.Π.Ε.Ι µε το οποίο κοινοποιήθηκε στους 

συµµετέχοντες η ανωτέρω εγκριτική απόφαση της Ο.Ε.  

4. Το υπ αριθ 81996/9234/09-08-2017 έγγραφο της ∆.Τ.Ε.Π.Ε.Ι µε το οποίο κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος 

να υποβάλει τα δικαιολογητικά και το οποίο παραδόθηκε σε αυτόν µε απόδειξη την 09-08-2017.   

5. Το υπ. αριθ. 86066/9645/22-08-2017 έγγραφο µε το οποίο ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε τα 

δικαιολογητικά και παραδόθηκε την 23/08/2017 στον πρόεδρο της επιτροπής.   

6. Το υπ αριθ 86066/9645/28-08-2017 έγγραφο της ∆.Τ.Ε.Π.Ε.Ι µε το οποίο κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος 

να υποβάλει συμπληρωματικά δικαιολογητικά και το οποίο παραδόθηκε σε αυτόν µε απόδειξη την 28-08-

2017. 7. Το υπ. αριθ. 88643/9927/28-08-2017 έγγραφο µε το οποίο ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε τα 

συμπληρωματικά δικαιολογητικά και παραδόθηκε την 28/08/2017 στον πρόεδρο της επιτροπής.   

συγκεντρωθήκαμε την 30-08-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της ∆.Τ.Ε.Π.Ε.Ι  προκειμένου 

να διενεργήσουμε τον έλεγχο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος 

για την κατακύρωση της σύμβασης.  

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αποσφραγίζει τον φάκελο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών και 

μονογραφεί τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, πίνακας των οποίων παρατίθεται παρακάτω: …..  
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Συνηµµένα η Επιτροπή παραθέτει και το αριθ 86066/9645/28-08-2017 έγγραφο της ∆.Τ.Ε.Π.Ε.Ι µε το οποίο 

κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει συμπληρωματικά δικαιολογητικά και από το οποίο προκύπτει 

το σύνολο των κατατεθειμένων δικαιολογητικών.   

  Ύστερα από τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι:  

A. Τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.  

B. Το κατατεθέν συμπληρωματικό δικαιολογητικό µε α/α 1 χορηγείται(όπως αναγράφεται στο 

δικαιολογητικό) για είσπραξη χρημάτων από φορείς του δημοσίου τομέα (πλην κεντρικής διοίκησης). Το 

γεγονός αυτό δεν αναιρεί ότι µε το παραπάνω πιστοποιητικό αποδεικνύεται η εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα, όσον αφορά την καταβολή φόρων, σύμφωνα µε το άρθρο 23.3(β) 

της διακήρυξης, κατά τη στιγμή υποβολής της προσφοράς.  

C. Το κατατεθέν συμπληρωματικό δικαιολογητικό µε α/α 2 χορηγείται (όπως αναγράφεται στο 

δικαιολογητικό) και ισχύει για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο , Ν.Π.∆.∆., 

Ο.Τ.Α. και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, συµπεριλαµβανοµένων και των εξαγωγικών επιτοκίων. Το γεγονός 

αυτό δεν αναιρεί ότι µε το παραπάνω πιστοποιητικό αποδεικνύεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 

οικονομικού φορέα, όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ως φυσικό πρόσωπο, 

σύμφωνα µε το άρθρο 23.3(β) της διακήρυξης, κατά τη στιγμή υποβολής της προσφοράς. Με το 

δικαιολογητικό µε α/α 3 του υπ αριθµ.  86066/9645/28-08-2017 εγγράφου της ∆.Τ.Ε.Π.Ε.Ι προκύπτει ότι 

ο οικονομικός φορέας έχει καλύψει τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ως φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα µε το άρθρο 23.3(β) της διακήρυξης, κατά 

τη στιγµή υποβολής των δικαιολογητικών.  

D. Το κατατεθέν συμπληρωματικό δικαιολογητικό µε α/α 3-1 ισχύει έως 30/06/2017 και το κατατεθέν 

συμπληρωματικό δικαιολογητικό µε α/α 3-2 ισχύει έως 04/08/2017. Στο κατατεθέν συμπληρωματικό 

δικαιολογητικό µε α/α 4 αναγράφεται : « Για τον μήνα Ιούλιο 2017 ήσασταν ασφαλιστικά ενήμερος και 

ως εκ τούτου θα μπορούσατε να αιτηθείτε πιστοποιητικό υπολοίπου οφειλής που να καλύπτει τον ανωτέρω 

μήνα». Από τα ανωτέρω δικαιολογητικά προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας έχει καλύψει τις 

ασφαλιστικές του υποχρεώσεις όσον αφορά τα στελέχη που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ-

ΤΣΜΕ∆Ε κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς. Με το δικαιολογητικό µε α/α 4 του υπ αριθμ.  

86066/9645/28-08-2017 έγγραφο της ∆.Τ.Ε.Π.Ε.Ι προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας έχει καλύψει τις 

ασφαλιστικές του υποχρεώσεις όσον αφορά τα στελέχη που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ-

ΤΣΜΕ∆Ε και κατά τη χρονική στιγμή υποβολής των δικαιολογητικών, σύμφωνα µε το άρθρο 23.2 της 

διακήρυξης.  

E. Από το κατατεθέν δικαιολογητικό µε α/α 8 του υπ αριθµ.  86066/9645/28-08-2017 εγγράφου της 

∆.Τ.Ε.Π.Ε.Ι δεν μπορεί να κριθεί ότι κατά την χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς ο οικονομικός 

φορέας δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, µε τον ίδιο τρόπο που κρίθηκε από τα συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά µε α/α: 6&7,ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό και 

αναγκαστική διαχείριση. Το αναφερόμενο όμως δικαιολογητικό αναγράφει ότι: « Μέχρι και χθες δεν 

διαπιστώνεται να έχει ανοίξει ή/ και να εξελίσσεται στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, ως Πτωχευτικό 

Δικαστήριο, διαδικασία πτωχευτικής συνδιαλλαγής /εξυγίανσης του άρθρου 99 και 107 του Ν. 3588/2007, 

όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 99 του Ν. 4013/.2011(«Πτωχευτικός Κώδικας»), η οποία να αφορά το 

φυσικό πρόσωπο µε στοιχεία Δηµήτριος Φάης του Αδάµ και της ∆ήµητρας». Η παραπάνω αναφορά και 

συγκεκριμένα το «μέχρι και χθες δεν διαπιστώνεται» µας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 

φορέας δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης  κατά την χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς, 

σύμφωνα µε τα οριζόμενα στα άρθρα 23.2 και 23.3(γ) της διακήρυξης. Επιπλέον ο οικονομικός φορέας µε 

το συμπληρωματικό δικαιολογητικό µε α/α: 11-ii, δηλώνει ότι κατά την χρονική στιγμή υποβολής της 

προσφοράς δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Θα πρέπει εδώ να αναφέρουμε και τη δυνατότητα 

που δίνεται στην αναθέτουσα αρχή να παρεκκλίνει από τον ως άνω αποκλεισμό (µόνο για την περίπτωση 

β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73)(εκ του συνόλου των δυνητικών λόγων αποκλεισμού της παρ.4 του 

άρθρου 73), σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 , παρά τη 

συνδρομή του σχετικού λόγου αποκλεισμού.   

F. Ύστερα από τα ανωτέρω αλλά και από τα υπόλοιπα κατατεθέντα δικαιολογητικά, διαπιστώνουμε ότι τα 

δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα µε τα δηλωθέντα στοιχεία στο ΤΕΥ∆.  

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

«ΦΑΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ Α∆ΑΜ». …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/1329/01-09-2017) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 
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Εγκρίνει το από 30-08-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 06-07-2017 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακής οδού Ελατοχώρι – Μακρίνο», προϋπολογισμού € 
60.500,00 με Φ.Π.Α. σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000000 και 
τίτλο «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση, επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,  

σύμφωνα με το οποίο (ανωτέρω υπό στ. 8), η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, που 
αναδείχθηκε βάσει του από 18-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 22/1092/19-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά τον διενεργηθέντα έλεγχο των αρχικών και συμπληρωματικών 
δικαιολογητικών, και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι 
πλήρη και σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία στο ΤΕΥΔ, εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ». 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που 
διενεργήθηκε στις 06-07-2017, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακής οδού Ελατοχώρι – Μακρίνο», προϋπολογισμού € 
60.500,00 με Φ.Π.Α.,  

στον οριστικό ανάδοχο, Οικονομικό Φορέα «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ» με ποσοστό έκπτωσης 
57% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α 20.979,84 € σύμφωνα με το από 18-07-2017 Πρακτικό της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 22/1092/19-07-2017 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 30-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αρχικά και συμπληρωματικά) τα 
οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία 
στο ΤΕΥΔ και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Οικονομικό Φορέα «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. 
ΦΑΗΣ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 
20.979,84 € (χωρίς ΦΠΑ), και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000000 και τίτλο «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση, 
επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου».  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις προηγούμενες 
σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με το σκεπτικό ότι δεν δικαιολογείται η 
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου του θέματος, επομένως 
έπρεπε να γίνει ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός. Επιπλέον το ποσοστό έκπτωσης που 
προσέφερε ο μειοδότης, σε συνδυασμό με την εμπειρία με τα έργα που έχουν κατασκευασθεί 
(χρονοτριβές, καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις), δεν καθιστούν την πρόταση φερέγγυα 

 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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη (01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 
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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος 

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

Σημειώνεται ότι το μέλος της Επιτροπής, κ. Καττής Νικόλαος, απέχει από τη συζήτηση και λήψη 
απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 172 και 180 του Ν. 
3852/2010 λόγω συγγένειας με τον ανάδοχο του έργου. 

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-08-2017 ανοιχτής 

διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 

«Αποκατάσταση Επαρχιακής Οδού Δραγοψά - Πολύλοφος», προϋπολογισμού € 

60.000,00  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. 

http://www.php.gov.gr/
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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.  

6. Την αριθμ. 21/983/10-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του 
Ν.4412/16), για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Επαρχιακής 
Οδού Δραγοψά - Πολύλοφος», προϋπολογισμού € 60.000,00 με Φ.Π.Α. με τους όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 65191/7478/06-07-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας, 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 60631/7136/28-06-2017 
απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίθηκε η διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000003 
«Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011)». Επιπλέον εγκρίθηκε η 
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Ιωαννίνων. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 89992/10043/31-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 90211/3537/31-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία η 
υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το από 22-08-2017 Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία που διενεργήθηκε στις 22-08-2017, για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή του Διαγωνισμού:  

«… προέβη στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της προσφοράς  και των υπογραφών, της 

ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των ενιαίων ποσοστών εκπτώσεων, τον λογιστικό έλεγχο με 

τις αναγκαίες διορθώσεις (με κόκκινο χρώμα στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς) των 

σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων-στρογγυλοποιήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα του ν 

4412/2016. 

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

πίνακα (2)  κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά). … 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 

24.2 της παρούσας ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολής τους κατά τη σειρά της μειοδοσίας, 

αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 

Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε αυθημερόν. 

Μετά τα παραπάνω και προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής, 

επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές.  

Από την επικοινωνία με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής με 

μέριμνα του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού και τις σχετικές βεβαιώσεις γνησιότητας που 

στάλθηκαν στην Ε.Δ., διαπιστώθηκε η γνησιότητα  όλων των εγγυητικών επιστολών των 

διαγωνιζομένων. 

Μετά την ολοκλήρωση των  ανωτέρω ελέγχων  η Ε.Δ.: 

καταρτίζει τον κατωτέρω  πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν 

παραδεκτές .. Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ. ανακηρύσσει μειοδότη τον οικονομικό φορέα που φέρει 

την επωνυμία «ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» με ποσοστό έκπτωσης 58%, συνολικό ποσό 

προ Φ.Π.Α. 20.322,58 € και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη. .…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/1330/01-09-2017) 
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Την έγκριση του από 22-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση Επαρχιακής Οδού Δραγοψά - Πολύλοφος», προϋπολογισμού € 60.000,00  με 
Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011)», κατά την 
οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» με ποσοστό έκπτωσης 58%, και ποσό προσφοράς € 20.322,58 (χωρίς 
Φ.Π.Α.). 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, όπως και στη σχετική αριθμ. 

21/983/10-07-2017 απόφαση της Ο.Ε., με το σκεπτικό ότι δεν δικαιολογείται η διαδικασία του 

πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου του θέματος, και έπρεπε να γίνει ανοιχτός 

μειοδοτικός διαγωνισμός. Επιπλέον, το ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο μειοδότης, σε 

συνδυασμό με την εμπειρία με τα έργα που έχουν κατασκευασθεί (χρονοτριβές, καθυστερήσεις, 

αναθεωρήσεις), δεν καθιστούν την πρόταση φερέγγυα. 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Γκεσούλης Ηλίας, δήλωσε ότι 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. Καραμπίνας Ιωάννης 

4. Πότσης Οδυσσέας 

5. Κωτσαντής Κων/νος 

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. 27/2017 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, την πρώτη (01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 
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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος 

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 μετακίνησης του Γρηγορίου Βαγγελίδη, ειδικού συνεργάτη της 

Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Μπολόνια της Ιταλίας από 11 έως 13-09-

2017 για την παρακολούθηση σεμιναρίου για τους Επικεφαλής Εταίρους των Έργων (LP 

Seminar) για την εκκίνηση των διαπραγματευτικών διαδικασιών, στο πλαίσιο της 

έναρξης της υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων της 1ης Πρόσκλησης του 

προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg “ADRION 2014-2020” και έγκριση των 

σχετικών δαπανών. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΙΨΖ7Λ9-ΕΚ8



-138- 

 

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) και του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 
227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), καθώς και το Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες 
μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-
2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων … του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)»του Αν. Υπ. Οικονομικών. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων,  

που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 90364/133/31-08-2017 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 90515/3548/31-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

«… Η Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Διακρατικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg 
«ADRION 2014-2020», στο πλαίσιο της έναρξης της υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων της 1ης 
Πρόσκλησης του προγράμματος, διοργανώνει στις 12 Σεπτεμβρίου, στην Μπολόνια, Σεμινάριο για 
τους Επικεφαλής Εταίρους των Έργων(LP Seminar) για την εκκίνηση των διαπραγματευτικών 
διαδικασιών. Η Περιφέρεια Ηπείρου ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου «ADRION 5 SENSES» - 
Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses, πρόκειται να συμμετέχει στο 
Σεμινάριο. Παρακαλούμε στο πλαίσιο της ανωτέρω συνάντησης να  εγκρίνετε τη δαπάνη για τη  
μετάβαση στην Μπολόνια του κ. Γρηγόριου Βαγγελίδη, Ειδικού Συνεργάτη της Αντιπεριφερειάρχη 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Η κας. Τατιάνας Καλογιάννη, 
όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: … 

Η συνάντηση ξεκινάει το πρωί της Τρίτης, 12η Σεπτεμβρίου, στις 9.00 πμ και ολοκληρώνεται στις 
13.00 μ.μ. Λόγω της αδυναμίας επιστροφής από Μπολόνια στα Ιωάννινα την ίδια μέρα μέσω 
πτήσης, (για αναχώρηση μετά τις 13.00, η άφιξη αεροπορικώς στα Ιωάννινα μετατίθεται σε κάθε 
περίπτωση για την επόμενη μέρα με αναγκαστική διανυκτέρευση στο αεροδρόμιο) ζητείται να 
εγκριθεί η δαπάνη  για διαμονή επιπλέον 1 μέρας στη Μπολόνια και η επιστροφή να γίνει καθολικά 
την Τετάρτη, 13η Σεπτεμβρίου. Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 1.124,00 €. 
…».  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση 27/1332/01-09-2017) 

Εγκρίνει τη μετακίνηση του Βαγγελίδη Γρηγορίου, ειδικού συνεργάτη της Αντιπεριφερειάρχη της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Μπολόνια της Ιταλίας από 11 έως 13-09-2017 για την παρακολούθηση 
σεμιναρίου για τους Επικεφαλής Εταίρους των Έργων (LP Seminar) για την εκκίνηση των 
διαπραγματευτικών διαδικασιών, στο πλαίσιο της έναρξης της υλοποίησης των εγκεκριμένων 
έργων της 1ης Πρόσκλησης του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg “ADRION 2014-
2020”, που θα διεξαχθεί την 12-09-2017, και  

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού 1.124,00 € και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 
2017, ανά ΕΦ και ΚΑΕ όπως κατωτέρω αναλύεται, για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης 
του ειδικού συνεργάτη της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Μπολόνια της Ιταλίας, 
ως εξής: 

Δαπάνες σε βάρος του Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε 0719 της Περιφέρειας Ηπείρου:  

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΣΟ 

Δαπάνη μεταφοράς  

(μετακίνηση Ιωάννινα – Μπολόνια 

και επιστροφή)  

1 μετακινούμενος x 730€ x 1 αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής   

  730,00  
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Δαπάνες σε βάρος του Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε 0721 της Περιφέρειας Ηπείρου:  

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΣΟ 

Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης 

το διάστημα 11-12/9/2017 
1 μετακινούμενο x 80 € x 2 ημέρες 

  160,00   

   

Δαπάνες σε βάρος του Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε 0722 της Περιφέρειας Ηπείρου:  

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΣΟ 

 Δαπάνη διανυκτέρευσης το 

διάστημα 11-12/9/2017  
1 μετακινούμενος x 117 € x 2 ημέρες                        

        234,00  

  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, στα πλαίσια της διαφωνίας που έχει 

επανειλημμένα εκφράσει, σχετικά με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στα διάφορα 

διακρατικά Προγράμματα της Ε.Ε., μέσω των οποίων διατίθενται πολύ μεγάλες 

χρηματοδοτήσεις για έργα και παρεμβάσεις, που ελάχιστη σχέση έχουν με τις βασικές ανάγκες 

των Ελλήνων φορολογούμενων πολιτών. Επίσης επανέλαβε τη θέση που επανειλημμένα έχει 

εκφράσει σε συζήτηση παρόμοιων θεμάτων στην Οικονομική Επιτροπή, ότι πρέπει δηλ. να 

παρουσιάζεται κάθε φορά στο Περιφερειακό Συμβούλιο απολογισμός των συναντήσεων, 

συνεδρίων ή Forum, στα οποία μετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει 

γίνει. 

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

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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη (01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 
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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 9ο 

Έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση της Ιωάννας Ζαρκάδα, υπαλλήλου της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, στα Ιωάννινα από 18 έως και 21-09-2017, για να 

συμμετάσχει στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων 

Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών 

Υπηρεσιών». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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 

http://www.php.gov.gr/
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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) και του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 
227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), καθώς και το Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες 
μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-
2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων … του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)»του Αν. Υπ. Οικονομικών. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2271/31-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
90491/3545-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης 101,60 € (ημερήσια αποζημίωση και οδοιπορικά έξοδα) για 
τη μετακίνηση στα Ιωάννινα κατά το χρονικό διάστημα από 18.09.2017 έως και 21.09.2017 
της υπαλλήλου Ιωάννας Ζαρκάδα, για να συμμετάσχει στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 
«ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», το οποίο διοργανώνεται από το 
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 27/1333/01-09-2017) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 101,60 και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος 
των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. 
έτους 2017, για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης (ημερήσια αποζημίωση και οδοιπορικά 
έξοδα) της υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννας Ζαρκάδα, στα 
Ιωάννινα από 18 έως και 21-09-2017, για να συμμετάσχει στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 
«Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών 
Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών», το οποίο διοργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο 
Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, ως εξής: 

ΚΑΕ 
0719  

(Οδοιπορικά έξοδα) 

0721 

(Ημερήσια αποζημίωση) 

Δαπάνη 61,60 € 40,00 € 

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

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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη (01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 
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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 14ο 

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού με υπέρβαση λόγω αύξησης του ΦΠΑ) και του 

1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια και τοποθέτηση 

πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης για το πρόγραμμα «Πολιτιστική διαδρομή στα 

αρχαία θέατρα της Ηπείρου» αναδόχου  Γεωργίου Μπρουντζά. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το 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. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 
609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με 
τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, 
και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και 
κωδικοποιήθηκαν με το 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. 

http://www.php.gov.gr/
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4257/2014 και του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
376 «Μεταβατικές διατάξεις» παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 88977/9965/31-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 90541/3549/31-08-2017 στον φάκελο  εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με συνημμένη την 
εισηγητική έκθεση, στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Α. ΓΕΝΙΚΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων 
σήμανσης σε οδικές αρτηρίες και άλλα επίκαιρα σημεία για την καθοδήγηση των επισκεπτών 
για το πρόγραμμα «Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου».   
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: : Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις έργου της ΣΑΕΠ 318/8 Ηπείρου 
Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ31880017 και τίτλο «ICE -I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a 
new Economy – Περιφέρεια Ηπείρου» σύμφωνα με την υπ’ αρ.  πρωτ. 93585/4485/16 -09-2015 
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.  
ΜΕΛΕΤΗ: Η Μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 59.980,00 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α., συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε με 
την υπ’ αρ. οικ. 93866/10386/07 -10-2015 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών  Έργων  Περιφέρειας 
Ηπείρου.  
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου με την αρ. 26/1470/08 -10-
2015 απόφαση ενέκρινε την δημοπράτηση του έργου και κατάρτισε την διακήρυξη ανοιχτής 
δημοπρασίας, η οποία διεξήχθη την 29 -10-2015. Με την αρ. 32/1739/26 -11-2015 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού κατά την οποία 
μειοδότης αναδείχθηκε ο Γεώργιος Μπρουντζάς Ε.Δ.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 43% και ποσό 
προσφοράς 27.795,61 € χωρίς Φ.Π.Α. και εγκρίθηκε η ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου 
στον Γεώργιο Μπρουντζά Ε.Δ.Ε.  
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρο υ και του 
αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 15 -02-2016  για ποσό 27.795,61 € χωρίς το Φ.Π.Α.  
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: Ο συμβατικός χρόνος για την περαίωση των εργασιών ήταν σαράντα πέντε (45) 
ημέρες και έληξε την 31 -03-2016.  
Με  την αρ. 9/442/24 -03-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 
χορηγήθηκε παράταση μέχρι την 30 -06-2016.  
Με  την αρ. 17/921/21 -06-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 
χορηγήθηκε παράταση μέχρι την 30 -11-2016.  
Με  την αρ. 32/1732/25-11-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση μέχρι την 31 -03-2017.  
Με  την αρ. 8/352/21 -03-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 
χορηγήθηκε παράταση μέχρι την 30 -09-2017.  
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ : Ο παρών είναι ο 1ος Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ). 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝO ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ:  
Μέχρι σήμερα δεν έχουν εκτελεστεί εργασίες τοποθέτησης πινακίδων.  
Η υπηρεσία  έχει πραγματοποιήσει αυτοψίες σε όλες τις προτεινόμενες θέσεις και έλεγχο 
επάρκειας χώρου και προτεινόμενης τοποθέτησης για την σηματοδότηση της «πολιτιστικής 
διαδρομής» και έχει συνεργασία με τις τέσσερις Εφορείες Αρχαιοτήτων για την οριστική 
επιβεβαίωση των θέσεων, του πλήθους και του μεγέθους των πινακίδων.  
Ο ανάδοχος έχει υποβάλει προς έγκριση τις τελικές μακέτες των πινακίδων και αναμένεται η 
έγκρισή τους από τις αρμόδιες ΕΦΑ για να ακολουθήσει άμεσα οι τοποθέτησή τους.  
Β. ΕΙΔΙΚΑ 
Λόγοι που επέβαλλαν τη σύνταξη του 1ου ΑΠΕ (υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ%)  
Α) Για την τακτοποίηση  ποσοτήτων λόγω  αυξομειώσεων που προκύπτουν, απαραίτητες για την 
ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου, καθώς υπήρχαν αποκλίσεις από την προμέτρηση της 
μελέτης.  
Β) Για την απορρόφηση και αξιοποίηση των απροβλέπτων, ώστε να καλυφθούν δαπάνες που 
προέκυψαν από την αύξηση ορισμένων ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, που είναι αναγκαίες 
για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου καθώς και για την δαπάνη του κόστους μίας 
νέας τιμής που κρίθηκε αναγκαία.  
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Γ) Λόγω του γεγονότος ότι από 1 -6-2016 αυξήθηκε ο ΦΠΑ από 23% σε 24% και λόγω  της 
αλλαγής (αύξησης) του ΦΠΑ απαιτείται από μέρους σας η έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης  
277,96  για την πληρωμή του πρόσθετου ΦΠΑ με σκοπό την ολοκλήρωση του έργου.  
Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μία (1) νέα τιμή, η οποία κρίθηκε  
απαραίτητη κατά την πορεία του έργου και δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική μελέτη.  
Ο προτεινόμενος προς έγκριση 1ος ΑΠΕ (υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ%) πληροί τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν.3481/06 και της εγκυκλίου 20/06 του ΥΠΕΧΩΔΕ για τις επί 
έλαττον δαπάνες  
Όπως φαίνεται από τον επισυναπτόμενο έλεγχο τα παραπάνω δεν αλλοιώνουν και δεν 
τροποποιούν τα χαρακτηριστικά της μελέτης και δεν υπερβαίνουν τα όρια των 20% ανά ομάδα 
εργασιών και το 10% του συνόλου αυτών.  
Για τους λόγους αυτούς συντάχθηκε ο 1ος  Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ%)  στο 
ποσό των 34.466,56 € με Φ.Π.Α. (27.795,61 € για εργασίες και 6.670,95 € για ΦΠΑ).  
Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με την αρ. 7/229/02 -08-2017 απόφασή του 
γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του 1 ου Α.Π.Ε.  και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου  
ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ  ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε (τακτοποιητικού με υπέρβαση λόγω αύξησης του ΦΠΑ) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
του έργου για ποσόν των 34.466,56 € με Φ.Π.Α., δηλαδή με υπέρβαση του συμβατικού ποσού κατά 277,96 

€. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 27/1338/01-09-2017) 

 Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού με υπέρβαση λόγω αύξησης του ΦΠΑ) το 1ο 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών 
πινακίδων σήμανσης για το πρόγραμμα «Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της 
Ηπείρου» αναδόχου Γεωργίου Μπρουντζά, όπως συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικής δαπάνης € 34.466,56 με ΦΠΑ (27.795,61 € για εργασίες 
και 6.670,95 € για ΦΠΑ), ήτοι με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά € 
277,96 με ΦΠΑ, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του ΦΠΑ από 23% σε 24%, 

υπέρ της έγκρισης των οποίων (1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), γνωμοδότησε ομόφωνα το 
Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθ. 7/229/02-08-2017 
(Θέμα 11ο) Πράξη του και  

 Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 318/8 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ31880017 και τίτλο «ICE-I.C.E. 
Innovation, Culture and Creativity for a new Economy – Περιφέρεια Ηπείρου», για την κάλυψη 
της δαπάνης του ως άνω 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 

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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, τηνπρώτη 
(01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος 

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 19ο 

Έγκριση μίσθωσης υδροφόρων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 31-08-2017 σύμφωνα με την 
αριθμ. 90482/5676/31-08-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για μεταφορά νερού σε 
κτηνοτροφικές μονάδες της ΠΕ Ιωαννίνων, λόγω των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από 
την παρατεταμένη ανομβρία που επικρατεί στον Νομό διότι αυτές που διαθέτει ο μηχανικός 
εξοπλισμός της Περιφέρειας, δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το 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). 

http://www.php.gov.gr/
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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. Tην αριθμ. 90482/5676/31-08-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί  έγκρισης μίσθωσης 
από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ιδιωτικής χρήσης υδροφόρων  με παροχή έργου από 31-
08-2017 για μεταφορά νερού σε κτηνοτροφικές μονάδες της ΠΕ Ιωαννίνων. 

9. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 90511/5678/31-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
90556/3554/31-08-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία, λαμβάνοντας υπόψη 
την αριθμ. 90482/5676/31-08-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και το γεγονός ότι, λόγω 
της παρατεταμένης ανομβρίας και των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν σε όλη της ΠΕ 
Ιωαννίνων κατά τους θερινούς μήνες δημιουργήθηκε οξύ πρόβλημα λειψυδρίας στις περισσότερες 
περιοχές του Νομού με σοβαρές επιπτώσεις στις κτηνοτροφικές μονάδες των περιοχών και λόγω του 
κατεπείγοντος για το ζωικό κεφάλαιο απαιτείται άμεσα η μεταφορά νερού με υδροφόρες,  εισηγείται 
την κατεπείγουσα μίσθωση από τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου ιδιωτικών 
υδροφόρων μεταφοράς νερού  σε κτηνοτροφικές μονάδες της ΠΕ Ιωαννίνων με παροχή έργου από 
31/08/2017 λόγω των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την παρατεταμένη ανομβρία που 
επικρατεί στον Νομό, διότι αυτές που διαθέτει ο μηχανικός εξοπλισμός της Περιφέρειας δεν επαρκούν 
για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/1343/01-09-2017) 

Εγκρίνει, με μέριμνα της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου,  την ανάθεση, με τη σύναψη 
των σχετικών συμφωνητικών, στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως αναφέρεται κατωτέρω, της 
εκτέλεσης επειγουσών εργασιών, από 31-08-2017, για μεταφορά νερού σε κτηνοτροφικές μονάδες της 
ΠΕ Ιωαννίνων λόγω των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την παρατεταμένη ανομβρία που 
επικρατεί στον Νομό, σύμφωνα με την αριθμ. 90482/5676/31-08-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου και δεδομένου ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων, υφίσταται δε δεδομένη και επείγουσα η ανάγκη για την άμεση 
αντιμετώπιση αυτών, δεδομένου ότι, λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και των υψηλών θερμοκρασιών 
που επικρατούν σε όλη την ΠΕ Ιωαννίνων κατά τους θερινούς μήνες δημιουργήθηκε οξύ πρόβλημα 
λειψυδρίας στις περισσότερες περιοχές του Νομού με σοβαρές επιπτώσεις στις κτηνοτροφικές μονάδες 
των περιοχών, και λόγω του κατεπείγοντος για το ζωικό κεφάλαιο, απαιτείται άμεσα η μεταφορά νερού 
με υδροφόρες: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ-

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΗΧ/ΤΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΠΙΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

(ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩ) 
ΜΕ 63734 Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΜΠΙΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

(ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩ) 

ΜΕ 51048 

ΜΕ 51074 
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, 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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΙΨΖ7Λ9-ΕΚ8



-147- 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 27/2017 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, την πρώτη (01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 
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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 20ο 

Έγκριση 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 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). 

http://www.php.gov.gr/
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6. Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού / Τμήμα Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών 
Αναφορών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το 
αριθμ. πρωτ. 90186/7599/31-08-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 90562/3555/31-
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 27/1344/01-09-2017) 

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 1754 1813 25/1239/17-8-17 
Ω9ΓΡ7Λ9-

ΨΡΥ 
532.127,20 

Παρατάσεις συμβάσεων μεταφ. 
μαθητών A/θμιας Εκπ/σης έως 
31/12/2017 καθώς δεν 
αναμένεται η διαδικασία 
ανάδειξης αναδόχου και η 
υπογραφή των σχετικών 
συμβάσεων από τον Ανοιχτό 
Διεθνή Ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
που έχει προκηρυχθεί -με Α/Α 
συστήματος 43952-να έχει 
ολοκληρωθεί με την έναρξη της 
νέας σχολικής χρονιάς. 

2 1755 1814 25/1239/17-8-17 
7Ζ2Τ7Λ9-

ΚΚΑ 
855.617,10 

Παρατάσεις συμβάσεων μεταφ. 
μαθητών Β/θμιας Εκπ/σης έως 
31/12/2017 καθώς δεν 
αναμένεται η διαδικασία 
ανάδειξης αναδόχου και η 
υπογραφή των σχετικών 
συμβάσεων από τον Ανοιχτό 
Διεθνή Ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
που έχει προκηρυχθεί -με Α/Α 
συστήματος 43952-να έχει 
ολοκληρωθεί με την έναρξη της 
νέας σχολικής χρονιάς. 

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

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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. 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. 27/2017 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, την πρώτη (01) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89969/3534/30-08-2017 
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, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 22ο 

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση εισφορών προς το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το 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 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). 
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6. Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 90727/7671/01-09-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 90929/3557/01-09-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η 
Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «… Προκειμένου να εξοφληθούν εισφορές του 
έτους 2017 προς το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας για το ειδικό σκάφος τύπου 
πορθμείου «Άγιος Παντελεήμων» που είχε προμηθευτεί η πρώην Ν.Α. Ιωαννίνων στα 
πλαίσια του προγράμματος ΣΑΝΑ/3 έτους 2016 και στο μέτρο 2.1 του ΠΕΠ Ηπείρου, 
παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το ποσό των ογδόντα έξι ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών 
(86,55 €) που θα απαιτηθεί. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου: 
«Αντιμετώπιση δαπανών κίνησης οχημάτων» ΣΑΕΠ 030, 2001 ΕΠ 03000001 ΕΦ 071 
ΚΑΕ 9459. Επισυνάπτεται η σχετική εκτύπωση οφειλής του Ναυτικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 27/1346/01-09-2017) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 86,55 € και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος του έργου 
«Αντιμετώπιση δαπανών κίνησης οχημάτων», ΣΑΕΠ 030, 2001ΕΠ03000001 (ΕΦ 071 ΚΑΕ 
9459), για την εξόφληση των εισφορών του έτους 2017 προς το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
για το ειδικό σκάφος τύπου πορθμείου «Άγιος Παντελεήμων» που είχε προμηθευτεί η πρώην 
Ν.Α. Ιωαννίνων στα πλαίσια του προγράμματος ΣΑΝΑ/3 έτους 2016 και στο μέτρο 2.1 του ΠΕΠ 
Ηπείρου. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 

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. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Ζάψας Γεώργιος 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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