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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/01-02-2018 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, την πρώτη (01) του µηνός Φεβρουαρίου του 
έτους 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00, 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. 
11549/494/30-01-2018 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. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το µέλος της Επιτροπής, κ. Γκεσούλης Ηλίας, Περιφερειακός Σύµβουλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηριτζίδη, 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. 11549/494/30-01-
2018 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. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 23-11-2017 ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 

4412/2016,για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τέροβο της 

Ιόνιας οδού µε την 2
ηεπαρχιακή οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα Πλάκας», προϋπολογισµού 25.000.000,00 € µε 

Φ.Π.Α. της οµώνυµης Πράξης µε κωδικό MIS 5001576 του ΕΠ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020». 

2. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 18-05-2017 ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 

4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου «Κατασκευή Αποχετευτικών Αγωγών (∆ίκτυα Συλλογής, 
Μεταφοράς και ∆ιάθεσης) και Αντλιοστασίων Λυµάτων στα όρια του ∆ήµου Πάργας», προϋπολογισµού 

2.028.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. της Πράξης «Έργα συλλογής, µεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης 

λυµάτων του πρώην ∆ήµου Ζαλόγγου (νυν ∆ήµος Πρέβεζας) και οικισµών Λούτσας και παράλιας Λούτσας 
∆ήµου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου». 

3. Έγκριση του από 24-01-2018 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 11-01-2018 ανοιχτής 

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

«Κατασκευή σταθµού µεταφόρτωσης απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.) Πωγωνίου», προϋπολογισµού € 718.000,00 

µε Φ.Π.Α. 

4. Έγκριση του από 30-01-2018 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 19-01-2018 ανοιχτής 

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

«Κατασκευή σταθµού µεταφόρτωσης απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.)Γ. Καραϊσκάκη», προϋπολογισµού € 

495.000,00 µε Φ.Π.Α. 

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 

«∆ίκτυα συλλογής και µεταφοράς λυµάτων οικισµού Καµπής ∆.Ε. Ξηροβουνίου», αναδόχου εταιρείας 

«∆ΑΙ∆ΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», µέχρι την 30-04-2018. 

6. Έγκριση χορήγησης 6
ης

 παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 

Ηπείρου «Προµήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σήµανσης για το πρόγραµµα «Πολιτιστική 

διαδροµή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου», αναδόχου Γεωργίου Μπρουντζά Ε.∆.Ε., µέχρι την 30-04-2018. 

7. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγµάτευσης, µε εφαρµογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 

4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 

«Επείγουσες εργασίες επισκευής των εγκαταστάσεων φωτεινής σηµατοδότησης στο ΕΟ∆ αρµοδιότητας 

Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2018 (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισµού € 24.800,00 µε ΦΠΑ. 

8. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 28-11-2017 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. 

9. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγµάτευσης, µε εφαρµογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 

4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άµεση 

αντιµετώπιση κατολισθήσεων (κατασκευή σαρζανέτ) και αποκατάσταση βατότητας της Ε.Ο. Βαθυπέδο- 

Παλαιοχώρι- Συρράκου- Μιχαλίτσι- Κτιστάδες της Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισµού € 130.000,00 µε 
ΦΠΑ. 

10. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/23-01-2018 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την επιλογή Αναδόχου του 

έργου «Ανάπτυξη συστήµατος µέτρησης ατµοσφαιρικών ρύπων», προϋπολογισµού 180.000,00 € µε ΦΠΑ, 

της οµώνυµης Πράξης µε κωδικό MIS 5005002 του ΕΠ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020». 

11. Έγκριση του Πρακτικού 3/25-01-2018 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (έως 
31-08-2019), µε δικαίωµα τρίµηνης παράτασης (έως 30-11-2019), συνολικού προϋπολογισµού 

7.663.432,56 € συµπεριλαµβανοµένων δικαιωµάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. (CPV:60130000 Υπηρεσίες 

Ειδικών Οδικών Μεταφορών). 
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12. Απόφαση επί της έγκρισης του Πρακτικού 2/29-01-2018 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διεθνούς ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού, για την ανάδειξη προµηθευτών προκειµένου να υλοποιηθεί η προµήθεια Ειδών 

Βασικής Υλικής Συνδροµής και Τροφίµων για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδροµής του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 

(ΤΕΒΑ) 2014-2020», από τις Περιφερειακές Ενότητες Πρέβεζας, Άρτας και Θεσπρωτίας, συνολικού 

προϋπολογισµού 1.805.149,43 € µε Φ.Π.Α. 

13. Έγκριση διενέργειας, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας, του 

συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του υποέργου «Προµήθεια προκατασκευασµένου 

οικίσκου για τη στέγαση δοµών κοινωνικής µέριµνας της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού 

74.400,00 € µε Φ.Π.Α. 

14. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 

«Προµήθεια σωλήνων άρδευσης στην Τ.Κ. Φραγκάδων του ∆ήµου Ζαγορίου», του έργου της ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου, µε ΚΑ 2014ΕΠ53000008 και τίτλο: «Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και 
αρδευτικού δικτύου Π.Η. 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000014)». 

15. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (δαπάνη κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύµατος  και κατανάλωσης νερού (νησίδες) για τις ανάγκες του οδικού δικτύου Π.Η. και 
υπερωριακή απασχόλησης και εξαιρέσιµων και νυχτερινών υπαλλήλων της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας). 

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή δικαστικής αποζηµίωσης στον δικαιούχο 

Αθανάσιο Μπαξεβάνο του Γεωργίου. 

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή υπερωριών της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής 

Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2018. 

18. Έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λογισµικού των πληροφοριακών συστηµάτων των 

λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, Προγραµµατισµού, Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας, για όλες της 
Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2018. 

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την µίσθωση λεωφορείου για την µετακίνηση υπαλλήλων και 
υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας Ηπείρου, της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής 

Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, στη Θεσσαλονίκη στις 02-02-2018 µε σκοπό την συµµετοχή τους στην έκθεση 

AGROTICA 2018. 

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δηµοσίευσης της ανακοίνωσης για τα «Σχέδια Βελτίωσης» 

(Υποµέτρο 4.1. ∆ράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της 
εκµετάλλευσης» και ∆ράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και 
στην προστασία του περιβάλλοντος»), του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. 

21. Έγκριση δαπάνης για τη δηµοσίευση Ανακοίνωσης Πρόσκλησης Περιφερειακού Συµβουλίου, στα πλαίσια 

ενηµέρωσης του κοινού, χωρίς να απαιτείται δηµόσιας διαβούλευσης, επί της Μ.Π.Ε. που αφορά στο έργο 

«Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου, Τ.Κ. Πολυγύρου, ∆ήµου 

∆ωδώνης», µε φορέα υλοποίησης τη ∆/νση Τεχνικών Έργων /Περιφέρειας Ηπείρου. 

22. Έγκριση δαπάνης για τη µετακίνηση του Γεν. ∆/ντή ∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου Νικόπουλου 

Ιωάννη στην Αθήνα, προκειµένου να συµµετάσχει στην 1
η
 συνεδρίαση Εθνικού Συµβουλίου ∆ηµόσιας 

Υγείας που θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 31-01-2018. 

23. Έγκριση δαπανών για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση FoodExpo, που διοργανώνεται 
στην Αθήνα το διάστηµα 10-12/3/2018. 

24. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη µεταφορά, ξενάγηση και φιλοξενία 30 

Πολωνών δηµοσιογράφων, τουριστικών πρακτόρων και εµπορικών αντιπροσώπων, σε συνεργασία µε τη 

διοργανώτρια εταιρεία της έκθεσης GRECKA PANORAMA, στο πλαίσιο Fam Trip (ταξίδι εξοικείωσης) στην 

Ήπειρο, το διάστηµα 2-7/2/2018. 
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25. Έγκριση δαπάνης για διαφηµιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου. 

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αναπαραγωγή τουριστικών εντύπων της Περιφέρειας 

Ηπείρου. 

27. Έγκριση µετάβασης στην Αθήνα, στις 25-01-2018, της Θεµατικής Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου Κοινωνικής 

Συνοχής και Αλληλεγγύης, Παναγιώτας Μητροκώστα, προκειµένου να παραστεί σε συνέντευξη τύπου για 

την παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραµµάτων οικολογικού αλφαβητισµού και έγκριση των σχετικών 

δαπανών. 

28. Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον τουΣτΕ, για την 

άσκηση ενδίκου µέσου (αίτηση ακύρωσης), κατά της αριθµ. ∆ΝΣ/οικ.90497/ΦΝ393/15-12-2017 (ΦΕΚ Β’ 

4459/18-12-2017) Απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών: «Τροποποίηση της υπουργικής 

απόφασης µε αριθ. ∆ΝΣ/οικ.84646/ΦΝ393/27.11.2017(Β΄4156) “Καθορισµός απαλλαγών από την 

καταβολή διοδίων τελών στους Σταθµούς ∆ιοδίων της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων αυτής, για 

κατοίκους όµορων περιοχών και άνεργους, σύµφωνα µε το εδάφιο (γ) της παραγράφου 9 του άρθρου 

δεύτερου ν. 4388/2016 (Α΄93) “». 

29. Έγκριση των Πρακτικών 1/04-01-2018 και 2/23-01-2018 (Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Προσφορών) της 
επιτροπής διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για το έργο της Π.Ε. 

Θεσπρωτίας: «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο 

του έργου: “Sustainable Urban Mobility in MED PORT cities”- “SUMPORT”», προϋπολογισµού € 

106.000,00 µε ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του διακρατικού Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας INTERREGMED 2014-2020. 

30. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισµού, για την 

κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Πυρασφάλεια κτιρίου Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού 

64.300,00  € (µε Φ.Π.Α.). 

31. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, 

για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Τµήµατος Επειγόντων Περιστατικών 

Ηγουµενίτσας µε Εθνική Οδό», προϋπολογισµού 247.800,00 € µε τον Φ.Π.Α. 

32. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, από 17-01-2018, σύµφωνα µε την αριθµ. 

5871/218/17-01-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεµβάσεις για 

αποκατάσταση ζηµιών που προκλήθηκαν από το κύµα κακοκαιρίας (ισχυρές βροχές – καταιγίδες – 

χιονοπτώσεις) που έπληξε τον Νοµό Θεσπρωτίας στις 12/01/2018. 

33. Έγκριση τροποποίησης δροµολογίων µεταφοράς µαθητών χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε Θεσπρωτίας, 
σχολικού έτους 2017-2018. 

34. Έγκριση δαπάνης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την ανανέωση  του συµβολαίου πλήρους συντήρησης : ACE 

ERP eCM -Κατασκευή , ACE ERP eCM - Μελέτη/Κοστολόγηση, ACE ERP  eCM - ΣΑΥ ΦΑΥ  και ACE ERP 

eCM – Eπιµετρήσεις  (πρόγραµµα σύνταξης µελετών) από 1/1/2018 έως 31- 12-2018 µαζί µε συνδροµή 

συντελεστών αναθεώρησης. 

35. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 08-12-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου 

της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση δρόµου από θέση "Ζάβατο" µέχρι θέση "Μορσί" στην ΤΚ Πιστιανών ΠΕ Άρτας», 

προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ. 

36. Έγκριση του από 18-01-2018 Πρακτικού και του από 19-01-2018 παραρτήµατος αυτού της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού της ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 

προσβάσεων σε παραγωγικές µονάδες στην περιοχή µεταξύ των οικισµών Αγίου Σπυρίδωνα και Βίγλας ΠΕ 

Άρτας», προϋπολογισµού 300.000,00  € µε Φ.Π.Α. 
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37. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 23-11-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισµού, για 

την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση βατότητας και κατασκευή κατεστραµµένων 

τοιχίων επί του οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισµού 50.000,00  € µε Φ.Π.Α. 

38. Έγκριση του από 25-01-2018 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 25-01-2018 ανοιχτής 

διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισµού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «∆ιαπλάτυνση οχετού 

σε τάφρο απορροής παράλληλο της Ε.Ο. Άρτας – Αντιρρίου στον οικισµό Αγίων Αναργύρων», 

προϋπολογισµού € 13.000,00 µε ΦΠΑ. 

39. Έγκριση του από 23-01-2018 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 23-01-2018 ανοιχτής 

διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισµού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση πρόσβασης 
σε παραγωγική µονάδα (πτηνοτροφείο) ∆ήµου Νικολάου Σκουφά ∆.Ε. Κοµποτίου», προϋπολογισµού € 

40.000,00 µε ΦΠΑ. 

40. Έγκριση του από 19-01-2018 Πρακτικού (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής και 
τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού, για την επιλογή 

αναδόχου εκπόνησης µελέτης της Π.Ε. Άρτας «Μελέτη ανακαίνισης - αναδιαρρύθµισης του κτιρίου του 

Μουσικοφιλολογικού συλλόγου Άρτας “ΣΚΟΥΦΑΣ”», προεκτιµώµενης αµοιβής 146.104,82 € µε ΦΠΑ. 

41. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, 

για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια 

Νοµού Αιτωλοακαρνανίας», προϋπολογισµού € 2.600.000,00 µε ΦΠΑ (ανάκληση της σχετικής αριθµ. 

42/2034/13-12-2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής). 

42. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού, για την ανάθεση της µελέτης της 

Π.Ε. Πρέβεζας «Μελέτη κτηµατογραφήσεων για την απαλλοτρίωση εκτάσεων για την υλοποίηση του έργου 

“∆ιαµόρφωση χειµάρρων Καρυδά – Παντοκράτορα”» προϋπολογισµό 46.996,00 €, µε ΦΠΑ. 

43. Έγκριση του Πρακτικού Ι/24-01-2018 της διεξαγωγής του ∆ηµόσιου Ανοιχτού ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµού, για την 

υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας: «Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, 

µηχανηµάτων φωτοαντιγραφής, πολυµηχανηµάτων και λοιπού ηλεκτρονικού και µηχανικού εξοπλισµού, για 

την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας». 

44. Έγκριση χορήγησης µαθητικού επιδόµατος, για τις ανάγκες µεταφοράς µαθητών χωρικής αρµοδιότητας 
Π.Ε. Πρέβεζας. 

45. Έγκριση συµπλήρωσης της αριθµ. 27/1336/01-09-2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, Έγκριση 

µεταφοράς µαθητών χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, σχολικού έτους 2017-2018, µε δηµόσια 

συγκοινωνία (Ε.Μ.∆.) και µε παροχή του αναλογούντος επιδόµατος του άρθρου 3 παρ. 1β της µε αριθµ. 

24001/2013 Κ.Υ.Α. 

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 1
ου Α.Π.Ε. και συµπληρωµατικής σύµβασης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 

«Αποκατάσταση πρανών στη Χ.Θ. 94+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης από τα νερά του ποταµού 
Σαρανταπόρου», αναδόχου  ‘ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.’». 

2. Έγκριση του Πρακτικού 3
ο
/30-01-2018 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 

Επιτροπής ∆ιενέργειας του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, για την ανάδειξη προµηθευτών 
πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νοµικών Προσώπων χωρικής 
αρµοδιότητάς της για το έτος 2018 και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

3. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/04-01-2018 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (έως 31-08-2019), µε δικαίωµα 
τρίµηνης παράτασης, συνολικού προϋπολογισµού 3.787.303,85 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 24% 

ΑΔΑ: ΨΒ037Λ9-ΜΕ2



6 

 

συµπεριλαµβανοµένων δικαιωµάτων προαίρεσης (CPV 60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών 
Μεταφορών Επιβατών). 

4. Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της 21
ης

 Φεβρουαρίου στην Περιφέρεια Ηπείρου. 

5. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου αναδροµικής έκθεσης φωτογραφίας και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

6. Έγκριση δαπανών για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση Panorama World Festival 2018 
που διοργανώνεται στη Στοκχόλµη της Σουηδίας, το διάστηµα 16-18/2/2018. 

7. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Ευστράτιου Ιωάννου, στην Αθήνα, από 08 
έως 11-02-2018, προκειµένου να παραβρεθεί στην Τουριστική Έκθεση HORECA και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

8. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανηµάτων 
και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

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

10. Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, από 
30-11-2017, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών, για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση 
βατότητας (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισµός τάφρων-χαντακιών, καθαρισµός και 
απόφραξη τεχνικών από φερτά υλικά κ.λ.π.) από απρόβλεπτα και έντονα καιρικά φαινόµενα 
(βροχοπτώσεις-καταιγίδες-πληµµύρες), στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε την αριθµ. 142414/8962/06-
12-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και την αριθµ. 42/2087/13-12-2017 απόφαση ανάθεσης 
έργου της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

11. Έγκριση δαπάνης για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου ως µέλος στο δίκτυο πόλεων και Περιφερειών 
για τη βιώσιµη διαχείριση πόδων (ACR+) για το έτος 2018. 

12. Έγκριση πραγµατοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων, για τη µετακίνηση υπαλλήλων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και τη συµµετοχή τους σε πρόγραµµα εκπαίδευσης Υπευθύνων Λογαριασµού της 
∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 

13. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγµάτευσης, µε εφαρµογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση οδού προς Λαγκάδα», προϋπολογισµού € 320.000,00 µε ΦΠΑ. 

14. Έγκριση δαπανών για τη µετακίνηση υπαλλήλων της Π.Ε. Άρτας, στα Ιωάννινα από 05-02-2018 έως 09-02-
2018, προκειµένου να συµµετάσχουν σε επιµορφωτικό πρόγραµµα του ΙΝΕΠ µε τίτλο: «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ». 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεµάτων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε ενηµέρωση και 
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 24-01-2018 συνεδρίασης. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 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. Ζάψας Γεώργιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 9.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 1ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 23-11-2017 ανοιχτής διαδικασίας άνω των 
ορίων του Ν. 4412/2016,για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Οδός 
σύνδεσης του Α/Κ Τέροβο της Ιόνιας οδού µε την 2ηεπαρχιακή οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα 
Πλάκας», προϋπολογισµού 25.000.000,00 € µε Φ.Π.Α. της οµώνυµης Πράξης µε κωδικό 
MIS 5001576 του ΕΠ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020». 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», 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) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 3669/08 
(ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 
έργων», του Π.∆. 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 
∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 και του Ν. 
4281/2014.  

6. Την αριθµ. πρωτ. 3495/25-10-2016 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία εντάχθηκε η Πράξη «Ο∆ΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΟΥ Α/Κ 
ΤΕΡΟΒΟY ΤΗΣ ΙΟΝΙΑΣ Ο∆ΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 2Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΓΕΦΥΡΑ 
ΠΛΑΚΑΣ» συνολικού προϋπολογισµού 30.132.543,92 € µε ΦΠΑ, υποέργο 1: «Ο∆ΟΣ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΟΥ Α/Κ ΤΕΡΟΒΟY ΤΗΣ ΙΟΝΙΑΣ Ο∆ΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 2Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆Ο 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΓΕΦΥΡΑ ΠΛΑΚΑΣ» προϋπολογισµού 25.000.000,00 € (µε ΦΠΑ), στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» Ενάριθµο έργο: 2016ΕΠ01810041 µε 
κωδικό MIS 5001576. 

7. Την αριθµ. πρωτ.71985/3030/18-07-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου µε την 
οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού € 29.332.543,92 µε ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 Ηπείρου µε ΚΑ 2016ΕΠ01810041 και τίτλο «Οδός 
σύνδεσης του Α/Κ Τέροβο της Ιόνιας οδού µε την 2η επαρχιακή οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα 
Πλάκας», για την εκτέλεση του έργου. 

8. Την αριθµ. 31/1557/04-10-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισµού µε ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µε βάση 
την τιµή, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Οδός σύνδεσης του Α/Κ 
Τέροβο της Ιόνιας οδού µε την 2η επαρχιακή οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα Πλάκας», 
προϋπολογισµού 25.000.000,00 € µε ΦΠΑ, της Πράξης «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τέροβο 
της Ιόνιας οδού µε την 2η επαρχιακή οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα Πλάκας», συνολικού 
προϋπολογισµού 30.132.543,92 € µε ΦΠΑ, η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» µε κωδικό MIS 5001576 µε Κ.Α. 2016ΕΠ01810041, µε 
τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 106298/11541/04-10-2017 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 77315/8679/28-
07-2017 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, και βάσει του αριθµ. 
πρωτ. 2492/03-10-2017 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε το οποίο διατυπώθηκε η θετική γνώµη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και 
τη διαδικασία προκήρυξης του υποέργου. Επίσης, εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, 
βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, καθώς 
και η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, ποσού 25.000.000,00 € µε ΦΠΑ σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 Ηπείρου, µε ΚΑ 2016ΕΠ01810041 και 
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τίτλο «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τέροβο της Ιόνιας οδού µε την 2η επαρχιακή οδό Ιωαννίνων 
– Γέφυρα Πλάκας» για την υλοποίηση του οµώνυµου υποέργου, µε Α/Α 1. 

9. Την αριθµ. 35/1692/30-10-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
συγκροτήθηκε κα ορίσθηκαν τα µέλη της Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του υποέργου του θέµατος, Α) από υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Ιωαννίνων όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από τη ∆.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. κλήρωση, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) και 
αναφέρονται στο από 27-10-2017 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην 
απόφαση και Β) από εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσης ∆ιπλ. Μηχανικών 
Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΠΕ∆ΜΕ∆Ε) και της ΠΕ∆ Ηπείρου, όπως ορίσθηκαν µε τα 
αριθ. πρωτ. 1173/12-10-2017, 2232/10-10-2017 και 551/18-10-2017 έγγραφά τους 
αντίστοιχα. 

10. Την αριθµ. 42/2095/13-12-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το από 07-12-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 23-11-2017 
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων έργου άνω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), µε α/α Συστήµατος 66406 Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., για την 
κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τέροβο της Ιόνιας 
οδού µε την 2η επαρχιακή οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα Πλάκας», προϋπολογισµού 
25.000.000,00 € µε ΦΠΑ, της Πράξης «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τέροβο της Ιόνιας οδού µε 
την 2η επαρχιακή οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα Πλάκας», συνολικού προϋπολογισµού 
30.132.543,92 € µε ΦΠΑ, η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΗΠΕΙΡΟΣ 
2014-2020» µε κωδικό MIS 5001576 µε Κ.Α. 2016ΕΠ01810041, το οποίο επισυνάπτεται 
στην απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής και σύµφωνα µε το οποίο, 
προσωρινός µειοδότης αναδείχθηκε ο οικονοµικός φορέας «ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΤΕ», µε προσφορά 8.433.345,78 € (µε αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και µέση τεκµαρτή 
έκπτωση πενήντα οκτώ και δεκαεπτά τοις εκατό (58,17 %). 

11. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 11381/944/30-01-2018 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 11429/487/30-01-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
διαβιβάζει συνηµµένα το από 25-01-2018 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού εισηγείται την κατακύρωση του έργου του θέµατος στον οικονοµικό φορέα 
«ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», µε προσφορά 8.433.345,78 € (µε αναθεώρηση προ 
Φ.Π.Α.) και µέση τεκµαρτή έκπτωση πενήντα οκτώ και δεκαεπτά τοις εκατό (58,17 %). 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 4/168/01-02-2018) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 25-01-2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 23-11-2017 
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων έργου άνω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), µε α/α Συστήµατος 66406 Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τέροβο της Ιόνιας οδού µε 
την 2η επαρχιακή οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα Πλάκας», προϋπολογισµού 25.000.000,00 µε 
Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 Ηπείρου, µε ΚΑ 2016ΕΠ01810041 
και τίτλο «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τέροβο της Ιόνιας οδού µε την 2η επαρχιακή οδό Ιωαννίνων 
– Γέφυρα Πλάκας» για την υλοποίηση του οµώνυµου υποέργου, µε Α/Α 1, 

σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα 
οποία προσκόµισε ο προσωρινός µειοδότης του διαγωνισµού, που αναδείχθηκε βάσει του από 
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07-12-2017 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, το οποίο εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
42/2095/13-12-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, µετά τον διενεργηθέντα έλεγχο των δικαιολογητικών και αφού 
διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά προσκοµίσθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα και είναι πλήρη και 
σύµφωνα µε τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥ∆, 
εισηγείται οµόφωνα την κατακύρωση της σύµβασης του έργου στον οικονοµικό φορέα 
«ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», µε προσφορά 8.433.345,78 € (µε αναθεώρηση προ 
Φ.Π.Α.) και µέση τεκµαρτή έκπτωση πενήντα οκτώ και δεκαεπτά τοις εκατό (58,17 %). 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσµατος 

� Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δηµοσίων 
συµβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), µε α/α Συστήµατος 66406 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., που διενεργήθηκε στις 23-11-2017, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τέροβο της Ιόνιας οδού µε την 2η 
επαρχιακή οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα Πλάκας», προϋπολογισµού € 25.000.000,00 µε Φ.Π.Α. σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 Ηπείρου, µε ΚΑ 2016ΕΠ01810041 και τίτλο 
«Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τέροβο της Ιόνιας οδού µε την 2η επαρχιακή οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα 
Πλάκας» για την υλοποίηση του οµώνυµου υποέργου, µε Α/Α 1, στον οριστικό ανάδοχο, 
οικονοµικό φορέα «ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», µε προσφορά 8.433.345,78 € (µε 
αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και µέση τεκµαρτή έκπτωση πενήντα οκτώ και δεκαεπτά τοις εκατό 
(58,17 %), σύµφωνα µε το από 07-12-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, το οποίο 
εγκρίθηκε µε την αριθµ. 42/2095/13-12-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, και βάσει 
του ανωτέρω, από 25-01-2018 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 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 ΤΕΥ∆ και  

� Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονοµικό φορέα «ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ 
ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο 
ποσό των 8.433.345,78 € (µε αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.), και την προκαλούµενη δαπάνη σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 Ηπείρου, µε ΚΑ 2016ΕΠ01810041 και τίτλο 
«Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τέροβο της Ιόνιας οδού µε την 2η επαρχιακή οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα 
Πλάκας» για την υλοποίηση του οµώνυµου υποέργου, µε Α/Α 1». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής, κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις προηγούµενες 
σχετικές µε το έργο αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, στα πλαίσια της διαφωνίας του µε 
την εκτέλεση των µεγάλων έργων, όπως είναι και το συγκεκριµένο, τα οποία επειδή συνήθως 
µονοπωλούνται από µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, έπρεπε να κατασκευάζονται από 
Ενιαίο Κρατικό Φορέα Κατασκευών, που θα είχε κάθε Υπουργείο, στελεχωµένο µε το 
απαραίτητο και ειδικευµένο προσωπικό και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή. Επιπλέον 
επεσήµανε 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. Ζάψας Γεώργιος, δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραµπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 9.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 18-05-2017 ανοιχτής διαδικασίας άνω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου «Κατασκευή Αποχετευτικών 
Αγωγών (∆ίκτυα Συλλογής, Μεταφοράς και ∆ιάθεσης) και Αντλιοστασίων Λυµάτων στα 
όρια του ∆ήµου Πάργας», προϋπολογισµού 2.028.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. της Πράξης 
«Έργα συλλογής, µεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων του πρώην ∆ήµου 
Ζαλόγγου (νυν ∆ήµος Πρέβεζας) και οικισµών Λούτσας και παράλιας Λούτσας ∆ήµου 
Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου». 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 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.∆. 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 ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», 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) «∆ηµόσιες 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.∆. 
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 ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 80/2016 
(ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 και του Ν. 4281/2014.  

6. Την αριθµ. πρωτ. 91/23-03-2016 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία εντάχθηκε η Πράξη «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ (νυν 
∆ΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ) ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΟΥΤΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΠΑΡΓΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» συνολικού προϋπολογισµού 36.668.164,70 € µε ΦΠΑ, 
υποέργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ (∆ΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ» 
προϋπολογισµού 2.028.000,00 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» µε 
κωδικό MIS 5000123 µε Κ.Α. 2017ΕΠ01810012, και την αριθµ. 155/10-02-2017 
τροποποίηση αυτής. 

7. Την από 31-05-2015 υπογραφείσα Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου, 
∆ήµου Πρέβεζας και ∆ήµου Πάργας για την υλοποίηση του έργου του θέµατος. 

8. Την αριθµ. 10/417/05-04-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισµού µε ανοιχτή διαδικασία άνω των ορίων του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για την κατασκευή του υποέργου «Κατασκευή 
Αποχετευτικών Αγωγών (∆ίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς) και Αντλιοστασίων λυµάτων στα 
όρια του ∆ήµου Πάργας», προϋπολογισµού 2.028.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε τους όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 27655/3230/30-03-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 23340/2620/30-03-2017 
απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, και βάσει του αριθµ. πρωτ. 
960/05-04-2017 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
το οποίο διατυπώθηκε η θετική γνώµη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη 
διαδικασία προκήρυξης του υποέργου. Επίσης, εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει 
της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

9. Την αριθµ. 14/606/12-05-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα µέλη της επταµελούς Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, αποτελούµενη Α) από υπαλλήλους 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από τη 
διενεργηθείσα από τη ∆.Τ.Ε./Π.Η. κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του 
Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) και αναφέρονται στο από 04-05-2017 Πρακτικό που 
συνετάγη και Β) από εκπροσώπους του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Τµήµα Ηπείρου), 
του Συνδέσµου Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων Ιωαννίνων – Θεσπρωτίας (ΣΕ∆Ε) και της 
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Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων (ΠΕ∆) Ηπείρου, όπως ορίσθηκαν µε τα αριθ. πρωτ. 455/28-
04-2017, 16/18-04-2017 και 272/10-05-2017 έγγραφά τους αντίστοιχα. 

10. Το από 13-06-2017 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της από 16-05-2017 
ανοιχτής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου του θέµατος (υποβλήθηκε µε µε το αριθµ. 
πρωτ. 54298/6288/13-06-2017 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54546/2207/14-06-2017 
στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.),σύµφωνα µε το οποίο, και για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτό, η Επιτροπή, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, αφού 
διαπίστωσε πως τα Ε.Ε.Ε.Σ. που υποβλήθηκαν από δεκαοκτώ (18) διαγωνιζόµενους (Α.Ε. 
και Ε.Ε.) δεν έφεραν τις απαιτούµενες σύµφωνα µε το Ν.4412/2016 υπογραφές, οµόφωνα 
απέρριψε τις αντίστοιχες προσφορές, ενώ επιπλέον απέκλεισε από τη διαδικασία και άλλους 
τέσσερις (4) διαγωνιζόµενους, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε πίνακα κατάταξης κατά µειοδοσία των 
δεκατεσσάρων (14) διαγωνιζόµενων, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν παραδεκτές και 
εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης του έργου στην διαγωνιζόµενη εργοληπτική 
επιχείρηση ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε., η οποία είναι προσωρινός µειοδότης σύµφωνα µε τον Πίνακα 
3, µε προσφορά 976.545,25 (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και µέση τεκµαρτή έκπτωση 
εξήντα και ογδόντα πέντε τοις εκατό (60,85 %). 

11. Την αριθµ. 18/794/16-06-2017απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη απόφασης επί της έγκρισης του από 13-06-2017 
Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας της από 16-05-2017 ανοιχτής διαδικασίας άνω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, και 
διαβιβάσθηκε ο φάκελος της υπόθεσης {όπως υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
54298/6288/13-06-2017 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου µε 
τα συνηµµένα σ’ αυτό έγγραφα (το από 13-06-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
και τα επισυναπτόµενα σ’ αυτό έγγραφα)}, στη Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου 
και στον δικηγόρο µε έµµισθη εντολή κ. ∆ηµήτριο Στάθη, ώστε να γνωµοδοτήσει επί των 
θεµάτων που τίθενται µε την απόρριψη από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, των προσφορών 
είκοσι δύο (22) διαγωνιζοµένων, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό 
(υποχρέωση υπογραφής του εντύπου ΕΕΕΣ κλπ), ώστε η Οικονοµική Επιτροπή να έχει 
ολοκληρωµένη άποψη επί του θέµατος και να διευκολυνθεί στο έργο της για τη λήψη 
απόφασης. 

12. Την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 89737/736/30-08-2017 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 89852/3522/30-08-2017 στον φάκελο 2017 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή, ο δικηγόρος µε 
έµµισθη εντολή κ. ∆ηµήτριος Στάθης, γνωµοδοτεί ως εξής:  «…∆εδοµένου λοιπόν ότι, δεν 
υφίσταται ρητή απαίτηση από το σχετικό νοµικό πλαίσιο, αλλά και από τους όρους  της 
διακήρυξης  του επίµαχου διαγωνισµού που να απαιτεί την υπογραφή του Ευρωπαϊκού 

Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης από όλα τα µέλη του ∆ Σ των εργοληπτικών επιχειρήσεων ( 
εταιριών ) που συµµετέχουν στο διαγωνισµό ( Βλ Ελ Συν ΣΤ΄  Κλιµάκιο πράξη 92/2017 ) και 
λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές της διαφάνειας, της προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού, 
της χρήστης διοίκησης και της εύλογης εµπιστοσύνης του διοικούµενου που πρέπει να 
τηρούνται κατά τη διαδικασία κάθε δηµόσιου διαγωνισµού, έχουµε τη γνώµη ότι, οι 
συµµετέχουσες στον παρόντα  διαγωνισµό εργοληπτικές επιχειρήσεις µε την επωνυµία : 1) 
ΕΓΝΑΤΙΑΑΤΕΒΕ, 2) ΙΟΝΙΟΣΤΕΧΝΙΚΗΑΕ, 3) Κ/ΞΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗΑΤΕ – 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ, 4)ΦΕΙ∆ΙΑΣΑΤΕ 5) MA.CON. STRUCTION, 6) 
∆ΟΜΙΚΗΕΦΑΡΜΟΓΗΑΕ 7) ΤΕΧΝΗΚΩΝATE, 8) ΚΕΠΑΑΤΤΙΚΗΣATE, 9) 
Κ/ΞOPPAONΑΤΕ-ΒΩΤΤΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 10) ΒΛΑΧΑΣΠ-ΣΑΤΕ, 11) ∆ΑΙ∆ΑΛΟΣ 
ΑΤΕΒΕ, 12) ΓΙΓΕΚΑΤΑΤΕΕ, 13) ΙΣΤΩΡΑΤΕ, 14) ΑΡΛΕΤΟΣΑΤΕΕ, 15) 
Κ/ΞΕΡΓΟ∆ΟΜΗΗΠΕΙΡΟΥΑΕ- ΓΕΩΡΓΙΟΣΝ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ&ΣΙΑΕΕ,16) 
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ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΉΑΤΕ 17) ΑΑΓΗΣΑΕ, 18) ΤΡΙΠΥΛΟΣΑΤΕΒΕ πληρούν τις προϋποθέσεις 
του νόµου και ως εκ τούτου νοµίµως συµµετέχουν στη διαδικασία του διαγωνισµού, ενώ οι 
εργοληπτικές επιχειρήσεις µε την επωνυµία: 19) Κ/Ξ ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ- ΝΤΖΟΙ∆ΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 20) ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 21) Ε.Ε ΕΓΕΚΑ ΟΕ, 22) ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΤΕΕ, 
σύµφωνα µε τα ειδικότερα αναφερόµενα στο ως άνω Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, κατά τη γνώµη µας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου και 
εποµένως αυτές θα πρέπει να αποκλειστούν της περαιτέρω διαδικασίας του 
διαγωνισµού. …» 

13. Την αριθµ. 27/1275/01-09-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία, 
αποδεχόµενη την αρ. πρωτ. 89737/736/30-08-2017 γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων και του νοµικού συµβούλου κ. ∆ηµητρίου Στάθη: 
Α) έκρινε παραδεκτή και νόµιµη στον διαγωνισµό την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου του θέµατος, τη συµµετοχή των κάτωθι εργοληπτικών επιχειρήσεων, επειδή πληρούν 
τις προϋποθέσεις του νόµου και ως εκ τούτου νοµίµως συµµετέχουν στη διαδικασία του 
διαγωνισµού, ως εξής: 1) ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ, 2) ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, 3) Κ/Ξ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ 
ΑΤΕ – ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 4) ΦΕΙ∆ΙΑΣ ΑΤΕ 5) MA.CON. STRUCTION, 6) 
∆ΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΕ 7) ΤΕΧΝΗΚΩΝ ATE, 8) ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ATE, 9) Κ/Ξ OPPAON 
ΑΤΕ-ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 10) ΒΛΑΧΑΣ Π-ΣΑΤΕ, 11) ∆ΑΙ∆ΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ, 12) ΓΙΓΕΚΑΤ 
ΑΤΕΕ, 13) ΙΣΤΩΡ ΑΤΕ, 14) ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ, 15) Κ/Ξ ΕΡΓΟ∆ΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ- 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ,16) ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΉ ΑΤΕ 17) ΑΑΓΗΣ ΑΕ, 18) 
ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ. Β) απέκλεισε από τον διαγωνισµό, τις κάτωθι εργοληπτικές 
επιχειρήσεις, επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου περί έγκυρης συµµετοχής 
στη διαδικασία: α) «Κ/Ξ ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ – ΝΤΖΟΙ∆ΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», β) «ΚΩΣΤΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ» γ) «Ε.Ε. ΕΓΕΚΑ ΟΕ» και δ) «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΤΕΕ». Γ) κατήρτισε τον Πίνακα 
παραδεκτών προσφορών, κατά σειρά µειοδοσίας των διαγωνιζόµενων, και βάσει αυτού, 
ανέδειξε προσωρινό µειοδότη του έργου, τον οικονοµικό φορέα «Κ/Ξ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ ΑΤΕ - 
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», µε µέση τεκµαρτή έκπτωση63,00% και ποσό προσφοράς € 
922.942,80 (µε αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

14. Την από 06-10-2017 προδικαστική προσφυγή (άρθρου 4 του Ν. 3886/2010) της εταιρείας µε 
την επωνυµία ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε., κατά της ανωτέρω, αριθµ. 27/1275/01-09-2017 απόφασης 
της Οικονοµικής Επιτροπής (διαβιβάσθηκε µε το αριθµ πρωτ. 108626/11713/06-10/2017 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
108077/4101/06-10-2017). 

15. Το αριθµ. πρωτ. 159853/19-10-2017 έγγραφο της Αποκ/νης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. 
Μακεδονίας / ∆/νση ∆ιοίκησης / Τµήµα Προσωπικού (αντίγραφο συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 
117374/4289/23-10-2017 στον φάκελο της Επιτροπής αρ. 18 του Ν. 2218/94), µε το οποίο 
παραπέµπει στην Επιτροπή του αρ. 18 του Ν. 2218/94 Περιφέρειας Ηπείρου, την ανωτέρω, 
αριθµ. 27/1275/01-09-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σε εφαρµογή των 
διατάξεων του άρθρου 67 «Έλεγχος των Πράξεων» του Π.∆. 30/1996 και των άρθρων 225 
και 238 του Ν. 3852/2010. 

16. Την αριθµ. 1/31-10-2017 απόφαση(Α∆Α: 7ΖΣΠΟΡΙΓ-ΑΓΜ) της Επιτροπής του άρθρου 68 
του Π.∆. 30/1996 Περιφέρειας Ηπείρου που περιλαµβάνεται στο αριθµ. 3/2017 Πρακτικό 
της, (διαβιβάσθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 20/21-11-2017 έγγραφο, συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 
135125/4804/23-11-2017 στον φάκελο της Επιτροπής αρ. 18 του Ν. 2218/94), µε την οποία 
η Επιτροπή, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει, διαπιστώσει ότι η αριθµ. 27/1275/01-
09-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, πρέπει να ακυρωθεί, διότι αντιβαίνει τόσο 
στα άρθρα 73 παρ. 1 και 79 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 όσο και στο άρθρο 22 Α της από 5-4-
2017 διακηρύξεως του διαγωνισµού. 
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17. Την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το από 30-11-2017 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 138623/4956/30-11-2017 στον φάκελο 2017 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία, ο 
δικηγόρος µε έµµισθη εντολή κ. ∆ηµήτριος Στάθης, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει 
και λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’171),άρθρο 107, παρ. 13 µε 
την οποία, µετά άρθρο 79 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) προστίθεται άρθρο 79Α, γνωµοδοτεί 
ως εξής: «…θα πρέπει κατά τη γνώµη µας, να προχωρήσετε σε λήψη απόφασης 
σύµφωνα µε την προαναφερόµενη ρύθµιση και όχι µε το διατακτικό της αριθµ 
πρωτ.20/21-11-2017 απόφασης της Επιτροπής άρθρου 68 Π.∆ 30/1996 και 
εποµένως να αναδείξατε και πάλι προσωρινό µειοδότη την κοινοπραξία µε την 
επωνυµία << Κ/Ξ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ ΑΤΕ – ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ >>.  …» 

18. Την αριθµ. 40/1934/30-11-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε την 
οποία, Λαµβάνοντας υπόψη την αριθµ. 1/31-10-2017 απόφαση (Α∆Α: 7ΖΣΠΟΡΙΓ-ΑΓΜ) της 
Επιτροπής του άρθρου 68 του Π.∆. 30/1996 Περιφέρειας Ηπείρου που περιλαµβάνεται στο 
αριθµ. 3/2017 Πρακτικό της, µε την οποία η Επιτροπή, για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρει, διαπιστώσει ότι η αριθµ. 27/1275/01-09-2017 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, που αφορά στην ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του διαγωνισµού της από 16-
05-2017 ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του 
υποέργου «Κατασκευή Αποχετευτικών Αγωγών (∆ίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς) και 
Αντλιοστασίων λυµάτων στα όρια του ∆ήµου Πάργας», προϋπολογισµού 2.028.000,00 € µε 
Φ.Π.Α. της Πράξης µε κωδικό MIS 5000123 µε Κ.Α. 2017ΕΠ01810012 του Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 
2014-2020», πρέπει να ακυρωθεί, διότι αντιβαίνει τόσο στα άρθρα 73 παρ. 1 και 79 παρ. 1 
του Ν. 4412/2016 όσο και στο άρθρο 22 Α της από 5-4-2017 διακηρύξεως του διαγωνισµού, 
Το από 13-06-2017 Πρακτικό (ανωτέρω υπό στ. 11) της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της 
από 16-05-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του ως άνω υποέργου, Τις 
διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), άρθρο 107 «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ Α’147)», παρ. 13 και Αποδεχόµενη την από 30-11-2017 (αρ. πρωτ. 138623/4956/30-
11-2017) γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων 
και του νοµικού συµβούλου κ. ∆ηµητρίου Στάθη Α.) Έκρινε παραδεκτή και νόµιµη στον 
διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του υποέργου του θέµατος, τη συµµετοχή 
των κάτωθι εργοληπτικών επιχειρήσεων, επειδή πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου και 
ως εκ τούτου νοµίµως συµµετέχουν στη διαδικασία του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 107, παρ. 13 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), ως εξής:1) ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΑΤΕΒΕ, 2) ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, 3) Κ/Ξ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ ΑΤΕ – ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, 4)ΦΕΙ∆ΙΑΣ ΑΤΕ 5) MA.CON. STRUCTION, 6) ∆ΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΕ 7) 
ΤΕΧΝΗΚΩΝ ATE, 8) ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ATE, 9) Κ/Ξ OPPAON ΑΤΕ-ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 
10) ΒΛΑΧΑΣ Π-ΣΑΤΕ, 11) ∆ΑΙ∆ΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ, 12) ΓΙΓΕΚΑΤ ΑΤΕΕ, 13) ΙΣΤΩΡ ΑΤΕ, 14) 
ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ, 15) Κ/Ξ ΕΡΓΟ∆ΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, 
16) ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΉ ΑΤΕ 17) ΑΑΓΗΣ ΑΕ, 18) ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ. Β.) Απέκλεισε από τον 
ως άνω διαγωνισµό, τις κάτωθι εργοληπτικές επιχειρήσεις, επειδή δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις του νόµου περί έγκυρης συµµετοχής στη διαδικασία, σύµφωνα µε το από 13-
06-2017 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, και την αριθµ. πρωτ. 89737/736/30-08-
2017 γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, ως 
εξής: α) «Κ/Ξ ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ – ΝΤΖΟΙ∆ΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», β) «ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» 
διότι δεν έχει υποβληθεί το έντυπο ΕΕΕΣ (Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης), γ) «Ε.Ε. 
ΕΓΕΚΑ ΟΕ» δ) «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΤΕΕ». Γ.) Κατόπιν των ανωτέρω, καταρτίζει τον Πίνακα 
παραδεκτών προσφορών, κατά σειρά µειοδοσίας των διαγωνιζόµενων, της από 16-05-2017 
ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου 
«Κατασκευή Αποχετευτικών Αγωγών (∆ίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς) και Αντλιοστασίων 
λυµάτων στα όρια του ∆ήµου Πάργας», προϋπολογισµού 2.028.000,00 € µε Φ.Π.Α. της 
Πράξης «Έργα συλλογής, µεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων του πρώην 
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∆ήµου Ζαλόγγου (νυν ∆ήµος Πρέβεζας) και οικισµών Λούτσας και παράλιας Λούτσας 
∆ήµου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου» συνολικού προϋπολογισµού 36.668.164,70 € µε 
ΦΠΑ, η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» µε κωδικό 
MIS 5000123 µε Κ.Α. 2017ΕΠ01810012 (ΠΙΝΑΚΑΣ) και ∆.) Αναδεικνύει προσωρινό 
µειοδότη του έργου, βάσει του ανωτέρω Πίνακα παραδεκτών προσφορών, κατά σειρά 
µειοδοσίας, τον οικονοµικό φορέα «Κ/Ξ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ ΑΤΕ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ», µε µέση τεκµαρτή έκπτωση63,00% και ποσό προσφοράς € 922.942,80 (µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

19. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 11386/945/30-01-2018 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 11522/491/30-01-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία η 
υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα το από 30-01-2018 πρακτικό της επιτροπής της ανοικτής 
διαδικασίας επιλογής αναδόχου  του υποέργου «Κατασκευή Αποχετευτικών Αγωγών 
(∆ίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς) και Αντλιοστασίων λυµάτων στα όρια του ∆ήµου 
Πάργας», προϋπολογισµού 2.028.000,00 € µε Φ.Π.Α. της Πράξης «Έργα συλλογής, 
µεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων του πρώην ∆ήµου Ζαλόγγου (νυν ∆ήµος 
Πρέβεζας) και οικισµών Λούτσας και παράλιας Λούτσας ∆ήµου Πάργας, Περιφέρειας 
Ηπείρου» και εισηγείται την κατακύρωση της σύµβασης στην διαγωνιζόµενη εργοληπτική 
επιχείρηση  «Κ/Ξ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ ΑΤΕ – ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», (προσωρινός 
µειοδότης σύµφωνα µε την αρ. 40/1934/30-11-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Ηπείρου)  µε  προσφορά  750.360,00 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) και µέση 
τεκµαρτή έκπτωση εξήντα τρία τοις εκατό (63%). 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 4/169/01-02-2018) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 30-01-2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 16-05-2017 
ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου 
«Κατασκευή Αποχετευτικών Αγωγών (∆ίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς) και Αντλιοστασίων 
λυµάτων στα όρια του ∆ήµου Πάργας», προϋπολογισµού 2.028.000,00 € µε Φ.Π.Α. της Πράξης 
«Έργα συλλογής, µεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων του πρώην ∆ήµου Ζαλόγγου 
(νυν ∆ήµος Πρέβεζας) και οικισµών Λούτσας και παράλιας Λούτσας ∆ήµου Πάργας, 
Περιφέρειας Ηπείρου» συνολικού προϋπολογισµού 36.668.164,70 € µε ΦΠΑ, η οποία 
εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» µε κωδικό MIS 5000123 µε 
Κ.Α. 2017ΕΠ01810012, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί 
αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, 

σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα 
οποία προσκόµισε ο προσωρινός µειοδότης του διαγωνισµού, που αναδείχθηκε βάσει της 
αριθµ. 40/1934/30-11-2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, µετά τον διενεργηθέντα έλεγχο των δικαιολογητικών και αφού 
διαπίστωσε: i) ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης 
(ΕΕΕΣ), είναι αληθή, ii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίστηκαν αποδεικνύονται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης, iii) τα εν 
λόγω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, εισηγείται οµόφωνα την 
κατακύρωση της σύµβασης στον προσωρινό ανάδοχο, οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία «Κ/Ξ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ ΑΤΕ – ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» µε  προσφορά  750.360,00 € (χωρίς 
Φ.Π.Α. 24%) και µέση τεκµαρτή έκπτωση εξήντα τρία τοις εκατό (63%). 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσµατος 
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− Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, µε 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του υποέργου «Κατασκευή Αποχετευτικών Αγωγών 
(∆ίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς) και Αντλιοστασίων λυµάτων στα όρια του ∆ήµου Πάργας», 
προϋπολογισµού 2.028.000,00 € µε Φ.Π.Α. της Πράξης «Έργα συλλογής, µεταφοράς, 
επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων του πρώην ∆ήµου Ζαλόγγου (νυν ∆ήµος Πρέβεζας) και 
οικισµών Λούτσας και παράλιας Λούτσας ∆ήµου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου», συνολικού 
προϋπολογισµού 36.668.164,70 € µε ΦΠΑ,  

στον οριστικό ανάδοχο, οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία «Κ/Ξ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ ΑΤΕ – 
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» µε  προσφορά  750.360,00 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) και µέση 
τεκµαρτή έκπτωση εξήντα τρία τοις εκατό (63%), σύµφωνα µε την αριθµ. 40/1934/30-11-2017 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, Πρακτικού 2/30-01-2018 της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 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 ΕΕΕΣ και  

− Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω υποέργου, στον οικονοµικό φορέα µε την 
επωνυµία «Κ/Ξ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ ΑΤΕ – ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 750.360,00 € χωρίς 
Φ.Π.Α., και την προκαλούµενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 
της Περιφέρειας Ηπείρου µε ΚΑ 2017ΕΠ01810012 και τίτλο «Έργα συλλογής, µεταφοράς, 
επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων του πρώην ∆ήµου Ζαλόγγου (νυν ∆ήµος Πρέβεζας) και 
οικισµών Λούτσας και παραλίας Λούτσας ∆ήµου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής, κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές µε τη 
δηµοπράτηση του έργου του θέµατος, αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, στα πλαίσια της 
διαφωνίας του µε την εκτέλεση των µεγάλων έργων, όπως είναι και το συγκεκριµένο, τα οποία 
επειδή συνήθως µονοπωλούνται από µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, έπρεπε να 
κατασκευάζονται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα Κατασκευών, που θα είχε κάθε Υπουργείο, 
στελεχωµένο µε το απαραίτητο και ειδικευµένο προσωπικό και την κατάλληλη υλικοτεχνική 
υποδοµή. Επιπλέον επεσήµανε 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 παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 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. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  N o  2   

 

∆ηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου: 

 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ (∆ΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 

ΛΥΜΑΤΩΝ  

ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ» 

προϋπολογισµού 2.028.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) 

 

Στα Ιωάννινα, στις  22-01-2018,  ηµέρα  ∆ευτέρα και  ώρα 10:00  π.µ. οι υπογράφοντες: 

1. Τσέτσου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη ∆.Τ.Ε./Π.Η., πρόεδρος 

2. Τζανίδη Βιολέττα, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ στη ∆.Τ.Ε./Π.Η., µέλος 

3. Καραγιώτη Κατερίνα, Πολιτικός Μηχανικός, στη ∆.Τ.Ε./Π.Η., µέλος 

4. Λεουσίδης Αλέξανδρος, Μηχανικός Έργων Υποδοµής ΤΕ , στη ∆.Τ.Ε./Π.Η., µέλος 

5. Ζαρπαλάς Θανάσης, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός, εκπρόσωπος ΤΕΕ – Τµήµα Ηπείρου, µέλος  

6. Μπακόλας Ιάσωνας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, εκπρόσωπος ΣΕ∆Ε Ιωαννίνων – Θεσπρωτίας, µέλος 

7. Καλαντζής Νικόλαος, ∆ήµαρχος ∆. Ζηρού εκπρόσωπος ΠΕ∆ Ηπείρου, µέλος 

 

που αποτελούµε την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για το έργο της επικεφαλίδας σύµφωνα µε την αριθ. 14/606/12-05-2017 απόφαση 

της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου συνήλθαµε, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.2. της διακήρυξης, 

σε συνεδρίαση στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου για την αποσφράγιση και έλεγχο των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης της σύµβασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο α  του άρθρου 4.2 της 

οικείας διακήρυξης, έπειτα από πρόσκληση της προέδρου της Eπιτροπής (αρ. πρωτ. 6582/512/19-01-2018 ∆.Τ.Ε.Π.Η.). Η 

Επιτροπή έλεγξε και διαπίστωσε πως ο φάκελος της Ε..Ε. υποβλήθηκε εµπρόθεσµα (αρ. πρωτ. 4927/396/16-01-2018 κατόπιν του 

αρ. πρωτ. 2681/220/10-01-2018 εγγράφου της ∆.Τ.Ε.Π.Η.), τον µονόγραψε και τον αποσφράγισε, και µονόγραψε όλα τα 

περιεχόµενα έγγραφα. Ακολούθως, έλεγξε τα δικαιολογητικά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 23.2-23.10 της διακήρυξης, 

προκειµένου να διαπιστωθεί η ακρίβεια των στοιχείων που δηλώθηκαν µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Προµήθειας (Ε.Ε.Ε.Π.). 

Από τον έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε προέκυψαν ελλείψεις στα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά και σύµφωνα µε το άρθρο 

4.2 της διακήρυξης, µε το αρ. πρωτ.  4927/396/22-01-2018 έγγραφο της ∆.Τ.Ε.Π.Η. ζητήθηκε η συµπλήρωση των ελλείψεων 

εντός προθεσµίας πέντε ηµερών. Την 26-01-2018 υποβλήθηκε από την Ε.Ε. σφραγισµένος φάκελος προς την Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού (αρ. πρωτ. 9684/799/26-01-2018 ∆.Τ.Ε.Π.Η.). Εν συνεχεία, στις 29-01-2018 η πρόεδρος απέστειλε νέα πρόσκληση 

προς τα µέλη της Επιτροπής για την αποσφράγιση των συµπληρωµατικών δικαιολογητικών (αρ. πρωτ. 9684/799/29-01-2018 

∆.Τ.Ε.Π.Η.) 
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 Την Τρίτη 30-01-2018 και ώρα 10:00 η Επιτροπή συνεδρίασε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου της 

Περιφέρειας Ηπείρου προκειµένου να ελέγξει τα συµπληρωµατικώς υποβληθέντα δικαιολογητικά και να ολοκληρώσει το 

πρακτικό της. Καταρχήν, η Επιτροπή διαπίστωσε πως ο φάκελος µε συµπληρωµατικά δικαιολογητικά υποβλήθηκε εµπρόθεσµα, 

τον άνοιξε, µονόγραψε τα περιεχόµενα δικαιολογητικά και προχώρησε στον έλεγχό τους.  

 Η Επιτροπή διαπίστωσε πως, όπως ζητήθηκαν µε το αρ. πρωτ.  4927/396/22-01-2018 έγγραφο της ∆.Τ.Ε.Π.Η., και 

σχετικά µε  την απαίτηση του παραπάνω εγγράφου µας περί προσκόµισης, σύµφωνα µε την παράγραφο 23.3 (γ) της διακήρυξης 

Πιστοποιητικού από το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων ότι η Ε.Ε. δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, η Ε.Ε. προσκόµισε 

τα α) από 23-01-2018 αρ. πρωτ. 165/2018 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Άρτας και β) από 23-01-2018 αρ. πρωτ. 166/2018 

Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Άρτας, µε τα οποία πιστοποιείται πως µέχρι την 22-01-2018 (προηγούµενη ηµέρα της έκδοσης 

του πιστοποιητικού) δεν διαπιστώθηκε να έχει εκδοθεί απόφαση ή κατατεθεί αίτηση για κήρυξη σε διαδικασία πτωχευτικής 

συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, η οποία να αφορά το νοµικό πρόσωπο µε στοιχεία «ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ Α.Τ.Ε.» (συνηµµένα φωτ/φα).   

 Σύµφωνα µε την παράγραφο 22.Α.4 (β) της διακήρυξης, ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται από την συµµετοχή στην 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης (διαγωνισµό) εάν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης κλπ.  

 Σύµφωνα µε την παράγραφο 23.2 (γ) της διακήρυξης ο οικονοµικός φορέας για να αποδείξει ότι δεν έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης θα πρέπει να προσκοµίσει αντίστοιχο πιστοποιητικό από το αρµόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του.  

 Σύµφωνα µε την παράγραφο 23.2 της ∆ιακήρυξης - ∆ικαιολογητικά (αποδεικτικά µέσα) «Το δικαίωµα συµµετοχής και 

οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της 

προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 (α) και κατά τη σύναψη της σύµβασης, 

σύµφωνα µε το άρθρο 4.2. (β) της παρούσας. Aν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος 

ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι µηνών που προηγούνται 

της ηµεροµηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης» Και, σύµφωνα µε την σχετική υποσηµείωση αρ. 59 της 

διακήρυξης, η εν λόγω προθεσµία των έξι µηνών αποσκοπεί στην υποβολή επίκαιρων αποδεικτικών µέσων κλπ.    

 Κατόπιν των ανωτέρω αναφερόµενων και δεδοµένου ότι, µε τα προσκοµισθέντα Πιστοποιητικά, το Πρωτοδικείο 

Άρτας πιστοποίησε ότι η Ε.Ε. «ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ Α.Τ.Ε.» δεν είχε υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης µέχρι την 22-01-2018, η 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έχει την γνώµη πως από αυτά το ίδια πιστοποιητικά προκύπτει ότι η αντίστοιχη προϋπόθεση συµµετοχής 

(µη υπαγωγή σε διαδικασία εξυγίανσης) πληρούνταν όχι µόνον κατά την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης (16-01-2018), αλλά και κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς δηλαδή την ηµεροµηνία του 

διαγωνισµού 16-05-2017.   

 Έτσι, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού καταλήγει πως:  

i)  τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Προµήθειας είναι αληθή,  συµπεριλαµβανοµένης και της 

µη υπαγωγής της Ε.Ε. σε διαδικασία εξυγίανσης, σύµφωνα  µε το ανωτέρω αναλυθέν σκεπτικό της Ε.∆. αναφορικά µε τα 

υποβληθέντα αρ. 165/23-01-2018 και 166/23-01-2018 Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Άρτας. 

ii)  από τα δικαιολογητικά που προσκοµίστηκαν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα 

άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης, συµπεριλαµβανοµένης της µη υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης κατά τα ανωτέρω,  

iii)        τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως  

 

 Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερθέντα ως προς τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, η 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τα  οριζόµενα στην παρ. 4.2 της διακήρυξης, εισηγείται οµόφωνα την κατακύρωση της 

σύµβασης του έργου «Κατασκευή Αποχετευτικών Αγωγών (∆ίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς) και Αντλιοστασίων 

λυµάτων στα όρια του ∆ήµου Πάργας» προϋπολογισµού  2.028.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) στην διαγωνιζόµενη εργοληπτική 

επιχείρηση  «Κ/Ξ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ ΑΤΕ – ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», (προσωρινός µειοδότης σύµφωνα µε την αρ. 
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40/1934/30-11-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου)  µε  προσφορά  750.360,00 € (χωρίς 

Φ.Π.Α. 24%) και µέση τεκµαρτή έκπτωση εξήντα τρία τοις εκατό (63%).  

 Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις πενταπλούν (5) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.   

   

  

 

 

  

Ιωάννινα    30-01-2018 

 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

 

Η Πρόεδρος Τα µέλη 

  

Μαρία Τσέτσου Τζανίδη Βιολέττα  

  

 Καραγιώτη Κατερίνα 

  

 Λεουσίδης Αλέξανδρος 

  

 Ζαρπαλάς Θανάσης 

  

 Μπακόλας Ιάσωνας 

  

 Καλαντζής Νικόλαος 

ΑΔΑ: ΨΒ037Λ9-ΜΕ2



22 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 9.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση του από 24-01-2018 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 11-01-
2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθµού µεταφόρτωσης απορριµµάτων 
(Σ.Μ.Α.) Πωγωνίου», προϋπολογισµού € 718.000,00 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 ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 ∆ιαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  
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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) «∆ηµόσιες 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. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

6. Την από 24-11-2015 υπογραφείσα Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ των Αναγκαστικών 
Συνδέσµων ∆ιαχείρισης Π.Η. και της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση της Πράξης, η 
σύναψη της οποίας αποφασίστηκε µε την αριθµ. 4/24/28-04-2015 απόφαση της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και η 
υπογραφή της εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 326/2015 Πράξη του Ε΄ Κλιµακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

7. Την αριθµ. 20/1102/19-07-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

8. Την αριθµ. πρωτ. 1049/30-06-2017 (Ο.Ε. την 11-07-2017, Α∆Α: 6Ε3Ο7Λ9-Θ28) απόφαση 
της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία εντάχθηκε η Πράξη 
«∆ίκτυο Σταθµών Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) Περιφέρειας Ηπείρου (Α Φάση)» 
συνολικού προϋπολογισµού 12.349.685,00 € µε ΦΠΑ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» µε κωδικό MIS 
5003839 µε Κ.Α. 2017ΕΠ21810000. 

9. Την αριθµ. πρωτ. 132776/5270/20-11-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου µε την 
οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού € 718.000,00µε Φ.Π.Α., σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 218/1 Ηπείρου µε Κ.Α, 2017ΕΠ21810000 και τίτλο «∆ίκτυο 
Σταθµών Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) Περιφέρειας Ηπείρου (Α Φάση)», για την 
εκτέλεση του υποέργου«Κατασκευή σταθµού µεταφόρτωσης απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.) 
Πωγωνίου». 

10. Την αριθµ. 40/1977/30-11-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίστηκε η διακήρυξη του διαγωνισµού µε ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µε βάση 
την τιµή, για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθµού 
µεταφόρτωσης απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.) Πωγωνίου», προϋπολογισµού € 718.000,00 µε 
Φ.Π.Α. της Πράξης «∆ίκτυο Σταθµών Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) Περιφέρειας 
Ηπείρου (Α Φάση)» συνολικού προϋπολογισµού 12.349.685,00 € µε ΦΠΑ, η οποία 
εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» µε κωδικό MIS 5003839 µε Κ.Α. 2017ΕΠ21810000 µε τους 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 137554/14175/29-11-2017 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 128288/13307/10-
11-2017 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, και βάσει του αριθµ. 
πρωτ. 3238/28-11-2017 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε το οποίο διατυπώθηκε η θετική γνώµη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και 
τη διαδικασία δηµοπράτησης του υποέργου και βάσει της από 24-11-2015 Προγραµµατικής 
Σύµβασης, µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και των Αναγκαστικών Συνδέσµων ∆ιαχείρισης 
Π.Η., η σύναψη της οποίας αποφασίστηκε µε την αριθµ. 4/24/28-04-2015 απόφαση της 
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Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου 
και η υπογραφή της εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 326/2015 Πράξη του Ε΄ Κλιµακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, 
µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και η δαπάνη και η 
διάθεση της σχετικής πίστωσης, ποσού € 718.000,00 µε Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 218/1 Ηπείρου µε Κ.Α.2017ΕΠ21810000 και τίτλο «∆ίκτυο Σταθµών 
Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) Περιφέρειας Ηπείρου (Α Φάση)», για την υλοποίηση 
του ανωτέρω υποέργου. 

11. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 9046/750/24-01-2018 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 9074/394/24-01-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία η 
Υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το Πρακτικό 1ο/24-01-2018 της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
του διαγωνισµού του θέµατος. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 4/170/01-02-2018) 

− Εγκρίνει το Πρακτικό 1ο/24-01-2018 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 11-01-2018 ανοιχτής 
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016», προϋπολογισµού € 718.000,00 µε Φ.Π.Α., της 
Πράξης «∆ίκτυο Σταθµών Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) Περιφέρειας Ηπείρου (Α 
Φάση)» συνολικού προϋπολογισµού 12.349.685,00 € µε ΦΠΑ, η οποία εντάχθηκε στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-
2020» µε κωδικό MIS 5003839 µε Κ.Α. 2017ΕΠ21810000, το οποίο επισυνάπτεται στην 
παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής. 

− Σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό Νο1/24-01-2018 στον διαγωνισµό, µε ανοιχτή διαδικασία για 
την σύναψη ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ Α’147), µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 
µε βάση την τιµή, για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή 
σταθµού µεταφόρτωσης απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.) Πωγωνίου», προϋπολογισµού € 718.000,00 
µε Φ.Π.Α., 

Αναδεικνύεται προσωρινός µειοδότης ο Οικονοµικός Φορέας «K/ΞΙΑ ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΧΡ. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΤΖΗΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», µε προσφορά 316.884,28 € (µε 
αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α.) και µέση τεκµαρτή έκπτωση σαράντα πέντε και είκοσι επτά τοις 
εκατό (45,27%). 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος, όπως και στις προηγούµενες 
σχετικές µε το έργο αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, στα πλαίσια της διαφωνίας του µε 
την εκτέλεση των µεγάλων έργων, όπως είναι και το συγκεκριµένο, τα οποία επειδή συνήθως 
µονοπωλούνται από µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, έπρεπε να κατασκευάζονται από 
Ενιαίο Κρατικό Φορέα Κατασκευών, που θα είχε κάθε Υπουργείο, στελεχωµένο µε το 
απαραίτητο και ειδικευµένο προσωπικό και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή. Επιπλέον 
υποστηρίζει τις θέσεις της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», για το Περιφερειακό 
Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Ηπείρου (ΠΕΣ∆Α) και ειδικότερα για το ∆ίκτυο Σταθµών 
Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ), στις οποίες και παρέπεµψε, όπως εκφράσθηκαν στις 
αριθµ. 5/28/11-07-2016 και 5/37/11-07-2016 σχετικές αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συµβουλίου. 

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

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
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ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 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. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 
 

 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  ( 1 ο )  
 

∆ηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου: 

 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Σ.Μ.Α.) ΠΩΓΩΝΙΟΥ»  
 

προϋπολογισµού 718.000,00 € (µε αναθεώρηση και ΦΠΑ) 

 

Στα Ιωάννινα, στις 11-01-2018,  ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. οι υπογράφοντες: 

 

8. Καλλιόπη Αλεξίου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη ∆.Τ.Ε./ Π.Η., Πρόεδρος 

9. ∆έσποινα Σιαµπίρη, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη ∆.Τ.Ε. /Π.Η., µέλος 

10. Άννα Μπάσιου Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, στη ∆.Τ.Ε. /Π.Η., µέλος 

 
που αποτελούµε την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για το έργο της επικεφαλίδας, σύµφωνα µε το από 22-12-2017  πρακτικό 

κλήρωσης τακτικών και αναπληρωµατικών µελών που βάσει της µε αριθ. 43/2100/19-12-2017 Απόφασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής Π. Ηπείρου έχουν το δικαίωµα συµµετοχής σε επιτροπές διαγωνισµών,  συνήλθαµε σε 

συνεδρίαση προκειµένου να προβούµε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των 

οικονοµικών φορέων, που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό διαγωνισµό µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., σύµφωνα µε την αρ. 

πρωτ. 136936/14130/4-12-2017 (Α∆ΑΜ: 17PROC002350235 2017-12-04) διακήρυξη. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδοµένου ότι ήταν παρόντα όλα τα µέλη της 

επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισµού, µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

και µε αριθµό συστήµατος 67653. 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπέβαλλαν προσφορές ηλεκτρονικά,  δεκατέσσερις (14) οικονοµικοί φορείς, ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

1. ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.Ε. 

2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

3. Ο∆ΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

4. Α ΚΑΙ Π ΛΑΜΠΡΗΣ ΟΕ. 

5. 
Κ/Ξ ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΒΩΤΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

6. ∆ΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΕ 
7. ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε. 
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8. ∆ΑΙ∆ΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ 
9. ΑΡΛΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. 
10. ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ 
11. ΒΛΑΧΑΣ Π.-Σ. ΑΤΕ 
12. ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

13. 
Κ/Ξ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

14. K/Ξ ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΧΡ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΤΖΗΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 
 

Στη συνέχεια, σύµφωνα µε το άρθρο 4.1β της διακήρυξης, η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του 

υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και του υποφακέλου «Οικονοµική Προσφορά».  

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένα Προκηρυγµένου ∆ιαγωνισµού», αναρτήθηκε ο σχετικός κατάλογος µειοδοσίας 

προκειµένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

Ακολούθως, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έλεγξε κατά σειρά µειοδοσίας την ολόγραφη και αριθµητική αναγραφή των 

επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και της οµαλής µεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού 

αρχείου, µέσα από το υποσύστηµα. Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας χρησιµοποιείται η µέση έκπτωση 

προσφοράς (Εµ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 95 και 98 του ν.4412/2016. 

Όλες οι προσφορές καταχωρήθηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας, αρχίζοντας από τη µικρότερη οικονοµική 

προσφορά (Πίνακας ΙΙ).  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυµία προσφέροντα 
Ποσό 

προσφοράς προ 
ΦΠΑ 

Ποσοστό 
Έκπτωσης 

% 

1. 55375  
K/Ξ ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΧΡ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
ΤΖΗΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 

316.884,28€ 45,27 % 

2. 55832 ∆ΑΙ∆ΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ 327.393,78€ 43,46 % 

3. 55341 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε. 333.833,54€ 42,35 % 

4. 53465 ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ 342.020,79€ 40,93 % 

5. 54872 
Ο∆ΟΚΑΤ Α.Ε. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

342.942,02€ 40,77 % 

6. 53391 
Κ/Ξ ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΒΩΤΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

357.523,17€ 38,26 % 

7. 53426 Α ΚΑΙ Π ΛΑΜΠΡΗΣ ΟΕ 361.317,02€ 37,60 % 

8. 55835 
ΑΡΛΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. 
 

389.825,03€ 32,68 % 

9. 55838 ΒΛΑΧΑΣ Π.-Σ. ΑΤΕ 400.528,60€ 30,83 % 

10. 55770 
Κ/Ξ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

402.736,57€ 30,45 % 

11. 55761 ∆ΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΕ 420.287,21€ 27,42 % 

12. 54906 ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.Ε. 426.344,48€ 26,37 % 

13. 54834 ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 431.133,11€ 25,54 % 

14. 54013 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 468.946,79€ 19,01 % 
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Κατόπιν, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας έλεγξε 

τα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης. Σύµφωνα µε την παρ. 24.2 της διακήρυξης ο 

φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής, πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να περιέχει το Τυποποιηµένο Έντυπο 

Υπεύθυνης ∆ήλωσης (στο εξής Τ.Ε.Υ.∆.) και την εγγυητική επιστολή συµµετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης, ο 

έλεγχος αυτός ολοκληρώθηκε αυθηµερόν.  

Περαιτέρω η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 4.2β της διακήρυξης διαπίστωσε ότι, 

προσκοµίστηκαν στην αναθέτουσα αρχή, από όλους τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό οικονοµικούς φορείς, 

εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών, σε έντυπη µορφή και σε 

σφραγισµένο φάκελο οι πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συµµετοχής. 

Η Επιτροπή στο σηµείο αυτό αποφάσισε α) τη διακοπή της συνεδρίασης, ώστε να βεβαιωθεί η εγκυρότητά 

των εγγυητικών επιστολών από τις αρχές έκδοσης τους και β) την συνέχιση της συνεδρίασης άµεσα, µετά τη λήψη 

όλων των σχετικών βεβαιώσεων γνησιότητας .  

Στη συνέχεια και σε εφαρµογή του άρθρου 4.1ζ της διακήρυξης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, δια του 

Προέδρου της, προέβη στον έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των οικονοµικών φορέων.  

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, και αφού περιήλθαν στην κατοχή της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού οι βεβαιώσεις γνησιότητας όλων των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

συνήλθε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, σε κλειστή συνεδρίαση στις 24-01-2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 

π.µ και έκρινε παραδεκτές τις οικονοµικές προσφορές όλων των συµµετεχόντων οικονοµικών φορέων, όπως  

καταγράφονται κατά σειρά µειοδοσίας στον ανωτέρω Πίνακα (ΙΙ). 

Κατόπιν των ανωτέρω και σε εφαρµογή του άρθρου 4.1η της διακήρυξης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ την 

ανάθεση της σύµβασης του έργου, «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Σ.Μ.Α.) 

ΠΩΓΩΝΙΟΥ» προϋπολογισµού 579.032,26 € (µε αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α.) στον πρώτο µειοδότη σύµφωνα µε τον 

Πίνακα ΙΙ, K/ΞΙΑ ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΧΡ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΤΖΗΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε., µε προσφορά 316.884,28 

€ (µε αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α.) και µέση τεκµαρτή έκπτωση σαράντα πέντε και είκοσι επτά τοις εκατό 

(45,27%).  

 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται σε τετραπλούν (4) από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και υποβάλλεται 

ως ηλεκτρονικό αρχείο στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.   
 

Ιωάννινα,   24 Ιανουαρίου 2018  
Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Η πρόεδρος Τα µέλη 

 
 

Καλλιόπη Αλεξίου 

 
 

Άννα Μπάσιου 
  

 
∆έσποινα Σιαµπίρη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 9.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση του από 30-01-2018 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 19-01-
2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθµού µεταφόρτωσης απορριµµάτων 
(Σ.Μ.Α.) Γ. Καραϊσκάκη», προϋπολογισµού € 495.000,00 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 ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» 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) «∆ηµόσιες 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. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

6. Την από 24-11-2015 υπογραφείσα Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ των Αναγκαστικών 
Συνδέσµων ∆ιαχείρισης Π.Η. και της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση της Πράξης, η 
σύναψη της οποίας αποφασίστηκε µε την αριθµ. 4/24/28-04-2015 απόφαση της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και η 
υπογραφή της εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 326/2015 Πράξη του Ε΄ Κλιµακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

7. Την αριθµ. 20/1100/19-07-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

8. Την αριθµ. πρωτ. 1049/30-06-2017 (Ο.Ε. την 11-07-2017, Α∆Α: 6Ε3Ο7Λ9-Θ28) απόφαση 
της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία εντάχθηκε η Πράξη 
«∆ίκτυο Σταθµών Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) Περιφέρειας Ηπείρου (Α Φάση)» 
συνολικού προϋπολογισµού 12.349.685,00 € µε ΦΠΑ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» µε κωδικό MIS 
5003839 µε Κ.Α. 2017ΕΠ21810000.   

9. Την αριθµ. πρωτ. 138680/5478/30-11-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου µε την 
οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού € 495.000,00 µε Φ.Π.Α., σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 218/1 Ηπείρου µε Κ.Α, 2017ΕΠ21810000 και τίτλο «∆ίκτυο 
Σταθµών Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) Περιφέρειας Ηπείρου (Α Φάση)», για την 
εκτέλεση του υποέργου «Κατασκευή σταθµού µεταφόρτωσης απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.) Γ. 
Καραϊσκάκη». 

10. Την αριθµ. 41/2009/07-12-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίστηκε του διαγωνισµού µε ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών 
δηµοσίων συµβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), µε κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µε βάση την τιµή, για 
την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθµού 
µεταφόρτωσης απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.) Γ. Καραϊσκάκη», προϋπολογισµού € 495.000,00 µε 
Φ.Π.Α. της Πράξης «∆ίκτυο Σταθµών Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) Περιφέρειας 
Ηπείρου (Α Φάση)» συνολικού προϋπολογισµού 12.349.685,00 € µε ΦΠΑ, η οποία 
εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» µε κωδικό MIS 5003839 µε Κ.Α. 2017ΕΠ21810000 µε τους 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 142284/14531/06-12-2017 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 
139321/14335/01-12-2017 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, και 
βάσει του αριθµ. πρωτ. 3286/06-12-2017 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρειας Ηπείρου, µε το οποίο διατυπώθηκε η θετική γνώµη για τα σχέδια των τευχών 

ΑΔΑ: ΨΒ037Λ9-ΜΕ2



31 

 

διακήρυξης και τη διαδικασία δηµοπράτησης του υποέργου και βάσει της από 24-11-2015 
Προγραµµατικής Σύµβασης, µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και των Αναγκαστικών 
Συνδέσµων ∆ιαχείρισης Π.Η., η σύναψη της οποίας αποφασίστηκε µε την αριθµ. 4/24/28-
04-2015 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου και η υπογραφή της εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 326/2015 Πράξη του 
Ε΄ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει 
της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και η 
δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, ποσού € 495.000,00 µε Φ.Π.Α. σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 218/1 Ηπείρου µε Κ.Α.2017ΕΠ21810000 και τίτλο 
«∆ίκτυο Σταθµών Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) Περιφέρειας Ηπείρου (Α Φάση)», 
για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. 

11. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 11454/951/30-01-2018 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 11526/492/30-01-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία η 
Υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το Πρακτικό 1ο/30-01-2018 της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
του διαγωνισµού του θέµατος. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 4/171/01-02-2018) 

− Εγκρίνει το Πρακτικό 1ο/30-01-2018 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 19-01-2018 ανοιχτής 
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016», µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά, µε βάση την τιµή, για την κατασκευή του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθµού µεταφόρτωσης απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.) Γ. 
Καραϊσκάκη», προϋπολογισµού € 495.000,00 µε Φ.Π.Α. της Πράξης «∆ίκτυο Σταθµών 
Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) Περιφέρειας Ηπείρου (Α Φάση)» συνολικού 
προϋπολογισµού 12.349.685,00 € µε ΦΠΑ, η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» µε κωδικό MIS 
5003839 µε Κ.Α. 2017ΕΠ21810000, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και 
αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής. 

− Σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό Νο1/30-01-2018 στον διαγωνισµό, µε ανοιχτή διαδικασία για 
την σύναψη ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ Α’147), µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 
µε βάση την τιµή, για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή 
σταθµού µεταφόρτωσης απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.) Γ. Καραϊσκάκη», προϋπολογισµού € 
495.000,00 µε Φ.Π.Α., 

Αναδεικνύεται προσωρινός µειοδότης ο Οικονοµικός Φορέας «Κ/Ξ ΠΟΡΦΥΡΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ», 
µε προσφορά 231.112,15 Ευρώ (µε αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και µέση τεκµαρτή έκπτωση 
σαράντα δύο και έντεκα (42,11 %). 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος, όπως και στις προηγούµενες 
σχετικές µε το έργο αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, στα πλαίσια της διαφωνίας του µε 
την εκτέλεση των µεγάλων έργων, όπως είναι και το συγκεκριµένο, τα οποία επειδή συνήθως 
µονοπωλούνται από µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, έπρεπε να κατασκευάζονται από 
Ενιαίο Κρατικό Φορέα Κατασκευών, που θα είχε κάθε Υπουργείο, στελεχωµένο µε το 
απαραίτητο και ειδικευµένο προσωπικό και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή. Επιπλέον 
υποστηρίζει τις θέσεις της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», για το Περιφερειακό 
Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Ηπείρου (ΠΕΣ∆Α) και ειδικότερα για το ∆ίκτυο Σταθµών 
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Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ), στις οποίες και παρέπεµψε, όπως εκφράσθηκαν στις 
αριθµ. 5/28/11-07-2016 και 5/37/11-07-2016 σχετικές αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συµβουλίου. 

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

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 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. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  

 

∆ηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου: 

 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ»  

προϋπολογισµού 495.000,00 € (µε αναθεώρηση και ΦΠΑ) 
 

Στα Ιωάννινα, στις 19-01-2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00  π.µ. οι υπογράφοντες: 

 

11. Βασίλειος Κυριαζής, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ στη ∆.Τ.Ε./Π.Η., πρόεδρος 

12. Ιωάννης Αντωνίου, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, στη ∆.Τ.Ε./Π.Η., µέλος 

13. Λαµπρινή Βάββα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη ∆.Τ.Ε./Π.Η., µέλος 

 
που αποτελούµε την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για το έργο της επικεφαλίδας, σύµφωνα µε την αριθ. 43/2100/19-12-

2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και του από 22-12-2017 πρακτικού κλήρωσης 

τακτικών και αναπληρωµατικών µελών, συνήλθαµε σε συνεδρίαση προκειµένου να προβούµε σε ηλεκτρονική 

αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των οικονοµικών φορέων, που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό 

διαγωνισµό µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. 143190/14604/7-12-2017 (Α∆ΑΜ: 17PROC002376967 

2017-12-07) διακήρυξη µέχρι την 15-1-2018. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδοµένου ότι ήταν παρόντα και τα τρία µέλη της 

επιτροπής, αφού έχει "παραλάβει" τον φάκελο του διαγωνισµού από τον Χειριστή της Αναθέτουσας Αρχής και έχοντας 

αφαιρέσει αυτόν από τον πίνακα των χρηστών που έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του εν λόγου διαγωνισµού, κήρυξε 

την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισµού, µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και µε αριθµό 

συστήµατος 67769. 

Από την επισκόπηση των στοιχείων προσφορών διαπιστώθηκε ότι: 

• υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά  επτά (7) φάκελοι προσφοράς (ως πίνακας 1) 

• οι προσφορές αυτές είναι σφραγισµένες, ήτοι τα πεδία στις στήλες "Προσφορά" και "Σύνολο Προσφοράς" έχουν 

τις τιµές "Σφραγισµένες Προσφορές" 

• έχει κοινοποιηθεί στους προσφέροντες ο σχετικός κατάλογος συµµετεχόντων, όπως αυτός παράχθηκε από το 

σύστηµα 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Α/ΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
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1. Κ/Ξ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ - 
ΤΖΗΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 

12/01/2018 14:32:08 

2. ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 12/01/2018 14:32:36 

3. Κ/Ξ ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ - Π. ΣΓΟΥΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 14/01/2018 20:07:25 

4. Κ/Ξ ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
- ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

15/01/2018 09:57:31 

5. Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ∆ΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 15/01/2018 11:50:27 

6. Κ/Ξ Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.- 
ΛΑΜΠΡΟΣ ∆. ΒΑΡΕΛΗΣ 

15/01/2018 13:40:40 

7. Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ ΑΤΕ - 
ΣΚΑΜΝΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 

15/01/2018 14:32:03 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και 

του υποφακέλου «Οικονοµική Προσφορά».  

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένα Προκηρυγµένου ∆ιαγωνισµού», αναρτήθηκε ο σχετικός κατάλογος µειοδοσίας 

προκειµένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

Ακολούθως, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έλεγξε κατά σειρά µειοδοσίας την ολόγραφη και αριθµητική αναγραφή των 

επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και της οµαλής µεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού 

αρχείου, µέσα από το υποσύστηµα. Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας χρησιµοποιείται η µέση έκπτωση 

προσφοράς (Εµ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 95 και 98 του ν.4412/2016. 

Ακολούθως, όλες οι προσφορές καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας, αρχίζοντας από τη µικρότερη 

οικονοµική προσφορά (Πίνακας 2).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυµία προσφέροντα 
Ποσό προσφοράς 

προ ΦΠΑ 
Έκπτωση 

% 

1. 55314 
Κ/Ξ ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
& ΣΙΑ Ε.Ε. 
- ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

231.112,15 42,11 % 

2. 57108 
Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ ΑΤΕ - 
ΣΚΑΜΝΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 

231.532,24 42,00 % 

3. 57078 
Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ∆ΙΟΠΤΡΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 

235.463,28 41,02 % 

4. 55460 ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 257.090,65 35,60 % 

5. 56995 
Κ/Ξ ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ - Π. 
ΣΓΟΥΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

257.092,49 35,60 % 

6. 56694 
Κ/Ξ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ - 
ΤΖΗΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.  

313.332,74 21,51 % 

7. 57083 
Κ/Ξ Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.- 
ΛΑΜΠΡΟΣ ∆. ΒΑΡΕΛΗΣ 

323.346,77 19,00 % 

 

Κατόπιν, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας έλεγξε 

τα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης.  

Ελέχθησαν και οι επτά (7) προσφορές κατά σειρά µειοδοσίας.  

Παράλληλα, στις 23/1/2018, χρησιµοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΕΣΥ∆ΥΣ  για να ζητηθούν 

διευκρινίσεις από 2 διαγωνιζόµενους που αφορούν το ανεκτέλεστο ποσό σε τρέχουσες εργολαβίες τους, όπως αυτό 

περιγράφεται στο άρθρο 22γ. της ∆ιακήρυξης. Συγκεκριµένα, ζητήθηκε ηλεκτρονικά από τους Κ/Ξ Τεχνοδοµή ΑΤΕ-

Σκαµνέλος Ηλίας του Λάµπρου και Ι. Καλλίας & Σια ΕΕ (δ.τ. ∆ιόπτρα Κατασκευαστική ΕΕ)  η προσκόµιση υπεύθυνης 
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δήλωσης ότι το ανεκτέλεστο µέρος των τρεχουσών εργολαβιών δεν ξεπερνά τα όρια του ανεκτελέστου που ορίζεται 

για το συγκεκριµένο έργο.    

Οι δύο παραπάνω εταιρίες απάντησαν (η Κ/Ξ µε 2 υπεύθυνες δηλώσεις και η ΕΕ µε µια) ηλεκτρονικά ότι το 

ανεκτέλεστο µε βάση το άρθρο 22.Γ της ∆ιακήρυξης δεν υπερβαίνει το προβλεπόµενο ανώτατο όριο ανεκτελέστου.     

Η Επιτροπή επικοινώνησε µε τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, 

προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου γνησιότητας των 

εγγυητικών επιστολών συµµετοχής, οπότε και στην κατοχή της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού περιήλθαν όλες οι βεβαιώσεις 

εγκυρότητάς τους, την Τρίτη 30 Ιανουαρίου του έτους 2018 και ώρα 10:00 π.µ. η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνήλθε σε 

συνεδρίαση και διαπίστωσε ότι όλες εγγυητικές επιστολές, όπως προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις είναι έγκυρες. 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων η Ε.∆. καταρτίζει τον κατωτέρω Πίνακα 3 των διαγωνιζοµένων που οι 

προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυµία προσφέροντα Ποσό προσφοράς 
προ ΦΠΑ 

Έκπτωση % 

1. 55314 
Κ/Ξ ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
- ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

231.112,15 42,11 % 

2. 57108 
Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ ΑΤΕ - 
ΣΚΑΜΝΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 

231.532,24 42,00 % 

3. 57078 
Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ∆ΙΟΠΤΡΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 

235.463,28 41,02 % 

4. 55460 ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 257.090,65 35,60 % 

5. 56995 
Κ/Ξ ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 
- Π. ΣΓΟΥΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

257.092,49 35,60 % 

6. 56694 
Κ/Ξ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ - 
ΤΖΗΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.  

313.332,74 21,51 % 

7. 57083 
Κ/Ξ Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.- 
ΛΑΜΠΡΟΣ ∆. ΒΑΡΕΛΗΣ 

323.346,77 19,00 % 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ» προϋπολογισµού 

495.000,00 € (µε αναθεώρηση και ΦΠΑ), στην διαγωνιζόµενη Κ/Ξ ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ η οποία είναι προσωρινός µειοδότης 

σύµφωνα µε τον Πίνακα 3, µε προσφορά 231.112,15 Ευρώ (µε αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και µέση τεκµαρτή έκπτωση 

σαράντα δύο και έντεκα ( 42,11 %).  

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις πενταπλούν (5) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.   

Ιωάννινα, 30 Ιανουαρίου 2018  
Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο Πρόεδρος Τα µέλη 

 
 

Βασίλειος Κυριαζής 

 
 

Λαµπρινή Βάββα                   Ιωάννης Αντωνίου 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 

Περιφέρειας Ηπείρου «∆ίκτυα συλλογής και µεταφοράς λυµάτων οικισµού Καµπής ∆.Ε. 

Ξηροβουνίου», αναδόχου εταιρείας «∆ΑΙ∆ΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», µέχρι την 30-04-2018. 

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 ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 ∆ιαύγεια», 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. 
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5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες 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), του Ν. 
4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 
Α’171), του Π.∆. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 
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 ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 8336/663/25-01-2018 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 9624/410/25-01-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «… Με την υπ’ αριθ. 76361/8296/22-07-2015 (ορθή επανάληψη 06-
07-2015) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου εντάχθηκε η Πράξη «ΕΡΓΑ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΗΣ ΑΡΤΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» συνολικού 
προϋπολογισµού 15.912.000,00 € µε Φ.Π.Α., έργο «∆ΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΜΠΗΣ 
∆.Ε. ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ» προϋπολογισµού 4.002.000,00 € µε Φ.Π.Α. στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ» ως έργο υποψήφιο για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 µε κωδικό MIS 508702, µε 
Κ.Α. 2015ΕΠ01880003…….. Η σύµβαση υπογράφηκε την από 29-07-2016 µεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου 
και της εταιρείας «∆ΑΙ∆ΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», µε ΑΦΜ:999700441, για ποσό 1.374.905,86 € (χωρίς Φ.Π.Α).Η προθεσµία 
που τάσσει η αρχική σύµβαση ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης, ήτοι η 29-1-
2018………7.Ο ανάδοχος στην από 19-12-2017 αίτησή του για παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών 
του έργου, επικαλείται τους εξής λόγους:Σε όλη την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών του έργου υπήρξαν ηµέρες 
έντονης κακοκαιρίας, από καταιγίδες που δηµιούργησαν πρόβληµα στα σκάµµατα και ανάγκη αποκατάστασης, 
µέχρι και χιονοπτώσεις που κατέστησαν αδύνατη την πρόσβαση οχηµάτων στο έργο (Ιανουάριος 2017). Κατά τις 
ηµέρες αυτές κατέστη αδύνατη η εκτέλεση των εργασιών του έργου.Η όδευση του καταθλιπτικού αγωγού που άγει 
τα λύµατα στην Ε.Ε.Λ Φιλιππιάδας προβλέπεται εκ της µελέτης να λάβει χώρα εντός ιδιόκτητων οικοπέδων (σηµεία 
Κ1-29/Κ1-32), οι κάτοχοι των οποίων εγείρουν σοβαρές αντιρρήσεις για την εκτέλεση εργασιών εντός των 
ιδιοκτησιών τους. Θα χρειαστεί να επέλθει συνεννόηση µαζί τους, αλλιώς θα απαιτηθεί να αλλάξει η όδευση του 
αγωγού.Κατόπιν των ανωτέρω, ο ανάδοχος αιτείται παράταση της προθεσµίας των εργασιών του έργου µέχρι 30-4-
2018…..  Η  υπηρεσία µας θεωρεί βάσιµους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και επιπλέον 
αξίζει να σηµειωθεί ότι: ●Όπως προκύπτει και από τα συνηµµένα στην εισηγητική έκθεση έγγραφα (δεδοµένα 
καιρού, ηµερολόγιο εργασιών του έργου), δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω των καιρικών φαινοµένων (βροχή, 
παγετός, χιόνι), για 58 ηµερολογιακές ηµέρες. Συνεπώς, σύµφωνα µε τα ανωτέρω δεδοµένα, επειδή δεν οφείλεται 
σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, προτείνεται παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου µε 
αναθεώρηση για τους συγκεκριµένους λόγους, για διάστηµα 2 µηνών.●Η όδευση του καταθλιπτικού αγωγού του 
έργου του θέµατος για περίπου 250 µέτρα διέρχεται µέσα από ιδιοκτησίες, Οµοίως η όδευση του καταθλιπτικού 
αγωγού του άλλου υποέργου της Πράξης (Ρόκκα-Καλαµιά-Χαλκιάδες) διέρχεται και αυτή εντός των ίδιων 
ιδιοκτησιών. Με απώτερο σκοπό την  όσο το δυνατόν λιγότερη ταλαιπωρία των ιδιοκτητών, (η υπηρεσία µας έχει 
έρθει σε συνεννόηση µε τους ιδιοκτήτες των αγροτεµαχίων που διέρχονται οι 2 καταθλιπτικοί αγωγοί), αλλά και την 
ταχύτερη εκτέλεση του έργου, απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστηµα, ώστε η υπηρεσία µας να προβεί σε µικρή 
οριζοντιογραφική τροποποίηση της µελέτης, η οποία θα αφορά τη διέλευση των 2 καταθλιπτικών αγωγών των 2 
υποέργων της Πράξης, ώστε να διέρχονται σε ένα κοινό σκάµµα. Συνεπώς, επειδή η καθυστέρηση στην κατασκευή 
του τελευταίου τµήµατος του καταθλιπτικού αγωγού δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, 
προτείνεται παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου µε αναθεώρηση για τον ανωτέρω λόγο, για διάστηµα 1 
µήνα. Για τους βάσιµους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου 
προτείνουµε την χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου µε αναθεώρηση µέχρι τις 30-04-2018, η 
οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του θέµατος…». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
 (απόφαση 4/172/01-02-2018) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «∆ίκτυα συλλογής και µεταφοράς λυµάτων οικισµού Καµπής ∆.Ε. 
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Ξηροβουνίου», αναδόχου εταιρείας «∆ΑΙ∆ΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», µέχρι την 30-04-2018, µε δικαίωµα 
αναθεώρησης. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 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. Ζάψας Γεώργιος 

 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 

Περιφέρειας Ηπείρου «Προµήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σήµανσης 

για το πρόγραµµα «Πολιτιστική διαδροµή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου», αναδόχου 

Γεωργίου Μπρουντζά Ε.∆.Ε., µέχρι την 30-04-2018. 

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 ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 ∆ιαύγεια», 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. 
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5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του Π.∆. 
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.∆. 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.∆. 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 ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για το 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 89841/10037/27-09-2017 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 103963/3976/28-09-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…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…… Το συµφωνητικό της εργολαβίας µεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου 
του έργου υπογράφηκε την 15-02-2016  για ποσό  27.795,61 € χωρίς το Φ.Π.Α.7. Ο συµβατικός χρόνος για την 
περαίωση των εργασιών ήταν σαράντα πέντε (45) ηµέρες και έληξε την 31-03-2016. 8.  Με  την αρ. 9/442/24-03-
2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση µέχρι την 30-06-2016. 
9.  Με  την αρ. 17/921/21-06-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε 
παράταση µέχρι την 30-11-2016. 10. Με  την αρ. 32/1732/25-11-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση µέχρι την 31-03-2017. 11. Με  την αρ. 8/352/21-03-2017 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση µέχρι την 30-09-2017. 12. Με  την αρ. 
31/1488/04-10-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση µέχρι 
την 31-01-2018. 13. Ο ανάδοχος ζητά παράταση τριών (3) µηνών, ήτοι µέχρι την 30/04/2018 διότι, όπως αναφέρει 
στην από 19-01-2018 αίτησή του η υπηρεσία δεν έχει εγκρίνει, σε συνεννόηση µε τις εφορείες αρχαιοτήτων  το 
τελικό περιεχόµενο των πινακίδων, σύµφωνα µε τις µακέτες που υπέβαλε και επίσης εκκρεµούν οι εγκρίσεις από 
την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. και ΝΕΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. για τις πινακίδες αυτοκινητόδροµων που θα τοποθετηθούν επί της 
Εγνατίας και της Ιόνιας Οδού.  14. Η υπηρεσία, αφού έχει συνεργαστεί µε τις τέσσερις Εφορείες Αρχαιοτήτων για 
την οριστική επιβεβαίωση των θέσεων, του πλήθους, του µεγέθους και του λεκτικού των πινακίδων, έχει τις 
έγγραφες σύµφωνες γνώµες τους και έχει, κατόπιν επικοινωνίας, αποστείλει τα σχετικά τελικά αιτήµατα στην 
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. και ΝΕΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. για τις πινακίδες που πρόκειται να τοποθετηθούν επί της Εγνατίας και 
της Ιόνιας Οδού και αναµένει τις απαραίτητες εγκρίσεις τους πριν την κατασκευή και τοποθέτηση των πινακίδων. 
Κατόπιν  των ανωτέρω ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου του 
θέµατος µέχρι 30 – 04 – 2018, µε αναθεώρηση....». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 (απόφαση 4/173/01-02-2018) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Προµήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σήµανσης για το 
πρόγραµµα «Πολιτιστική διαδροµή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου», αναδόχου Γεωργίου 
Μπρουντζά Ε.∆.Ε., µέχρι την 30-04-2018, 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, µετά από τόσες παρατάσεις. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 
       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 
4. Καραµπίνας Ιωάννης 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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5. Πότσης Οδυσσέας 
6. Κωτσαντής Κων/νος 
7. Ζάψας Γεώργιος 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγµάτευσης, µε εφαρµογή του άρθρου 32 παρ. 

2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της 

Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες επισκευής των εγκαταστάσεων φωτεινής 

σηµατοδότησης στο ΕΟ∆ αρµοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2018 (παροχή 

υπηρεσιών)», προϋπολογισµού € 24.800,00 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 ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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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) «∆ηµόσιες 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), του Ν. 
4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 
Α’171), του Π.∆. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 
80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 
4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

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

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 8357/664/24-01-2018 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 9699/411/26-01-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία µε 
διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση) 
2.  Την µελέτη του έργου του θέµατος όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία µας. 
3.  Το β. σχετ. έγγραφο του τµήµατος Τροχαίας Ιωαννίνων 
Τα λειτουργούντα δίκτυα φωτεινών σηµατοδοτήσεων στο Εθνικό και το Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο της Περιφέρειας 
Ηπείρου είναι απαραίτητα για την οµαλή κίνηση και κυκλοφορία των οχηµάτων, την αποφυγή τροχαίων 
ατυχηµάτων και την αύξηση της ασφάλειας κυκλοφορίας των διερχόµενων οχηµάτων και πεζών.  
Οι εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων φωτεινών σηµατοδοτήσεων είναι απολύτως αναγκαίες, επείγουσες 
και επιβεβληµένες για την άρτια λειτουργία τους, ενώ δεν είναι δυνατόν να επισηµανθούν απ’ αρχής και να 
ενταχτούν σε τεχνικό αντικείµενο έργου. Με τις εργασίες επιδιώκεται η λειτουργία των σηµατοδοτών και οι συναφείς 
εργασίες συµπλήρωσης, βελτίωσης και αποκαταστάσεως βλαβών, πχ σε ηλεκτρονικές πλακέτες, ασφαλιστικές 
διατάξεις και λογικές βαθµίδες (CPU) των ρυθµιστών κυκλοφορίας που οφείλονται σε ανωτέρα βία (όπως π.χ. 
πτώση κεραυνού, υπερβολική τάση του δικτύου της ∆ΕΗ, δράση τρωκτικών, πτώση αυτοκίνητων, ισχυρούς 
ανέµους κλπ). 
 Στην έννοια της αποκατάστασης των ζηµιών και βλαβών περιλαµβάνεται επίσης η επαναφορά της 
εγκατάστασης στην αρχική της µορφή έπειτα από ζηµία που µεσολάβησε και οφείλεται είτε σε δυναµικό αίτιο (όπως 
πχ πρόσκρουση οχήµατος), είτε σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, όπως πχ αν η ζηµία προκλήθηκε από διαταραχές στην 
τάση του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, από πτώση κεραυνών, από ζηµίες λόγω εκτέλεσης εργασιών από 
τρίτους (εκσκαφές ή παρόµοιου είδους δραστηριότητες), από δράση τρωκτικών, από ζηµίες ή βανδαλισµούς κλπ. 
Επιπλέον, λόγω παλαιότητας των σηµατοδοτών, αυτοί σε πολλές περιπτώσεις κατέστησαν µη λειτουργικοί, µε 
συνέπεια να θέτουν σε αµφισβήτηση την αξιοπιστία λειτουργίας της όλης εγκατάστασης φωτεινής σηµατοδότησης. 
Συνεπώς η αντικατάστασή τους είναι απολύτως αναγκαία.   
Τέλος, το υπόγειο δίκτυο των καλωδιώσεων ζεύξης των σηµατοδοτών λόγω παλαιότητάς του σε πολλά σηµεία έχει 
ή µπορεί να υποστεί φθορά, µε συνέπεια την µείωση της αξιοπιστίας του και την αχρήστευσή του.   
 Η λειτουργία των εγκαταστάσεων των φωτεινών  σηµατοδοτών εξασφαλίζει την οµαλή και ασφαλή κυκλοφορία 
οχηµάτων και πεζών, ειδικότερα δε σε σχολικές διαβάσεις, κλπ έχει δε σαν αποτέλεσµα την αποσόβηση 
ατυχηµάτων.  
Για τους ανωτέρω λόγους υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη για τη αποκατάσταση βλαβών και ζηµιών των 
εγκαταστάσεων της φωτεινής σηµατοδότησης αρµοδιότητας ΠΗ .  
Εισηγούµαστε την προσφυγή στην διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, σύµφωνα µε 
το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6 για το έργο: «Επείγουσες εργασίες επισκευής των εγκαταστάσεων φωτεινής 

σηµατοδότησης στο ΕΟ∆ ..…». 
 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
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 (απόφαση 4/174/01-02-2018) 

Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, 
µε εφαρµογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου  «Επείγουσες εργασίες επισκευής των 
εγκαταστάσεων φωτεινής σηµατοδότησης στο ΕΟ∆ αρµοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 
2018 (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισµού € 24.800,00 µε ΦΠΑ., σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη του έργου του θέµατος όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίνει τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 2014ΕΠ53000009  και τίτλο «Συντήρηση οδικού 
δικτύου Ηπείρου και επισκευή- συντήρηση εξοπλισµού και µέσων της Αυτοτελούς ∆/νσης 
Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2008ΕΠ03000016)» (Υποέργο: 
«Επείγουσες εργασίες επισκευής των εγκαταστάσεων φωτεινής σηµατοδότησης στο ΕΟ∆ 
αρµοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2018 (παροχή υπηρεσιών)», δεδοµένης της 
κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, που προέκυψε από γεγονότα µε 
απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας (ανωτέρω υπό στ. 7) επειδή υπάρχει 
έκτακτη και κατεπείγουσα ανάγκη οι κάτωθι εργασίες του έργου να ολοκληρωθούν άµεσα και σε 
ελάχιστο χρονικό διάστηµα, για την: α) για την οµαλή κίνηση και κυκλοφορία των οχηµάτων, την 
αποφυγή τροχαίων ατυχηµάτων και την αύξηση της ασφάλειας κυκλοφορίας των διερχόµενων 
οχηµάτων και πεζών, ειδικότερα δε σε σχολικές διαβάσεις, κλπ έχει δε σαν αποτέλεσµα την 
αποσόβηση ατυχηµάτων.  

β) για την αποκατάσταση των ζηµιών και βλαβών µε επαναφορά της εγκατάστασης στην αρχική 
της µορφή έπειτα από ζηµία που µεσολάβησε και οφείλεται είτε σε δυναµικό αίτιο (όπως πχ 
πρόσκρουση οχήµατος), είτε σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, όπως πχ αν η ζηµία προκλήθηκε από 
διαταραχές στην τάση του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, από πτώση κεραυνών, από 
ζηµίες λόγω εκτέλεσης εργασιών από τρίτους (εκσκαφές ή παρόµοιου είδους δραστηριότητες), 
από δράση τρωκτικών, από ζηµίες ή βανδαλισµούς κλπ. Επιπλέον, λόγω παλαιότητας των 
σηµατοδοτών, αυτοί σε πολλές περιπτώσεις κατέστησαν µη λειτουργικοί, µε συνέπεια να θέτουν σε 
αµφισβήτηση την αξιοπιστία λειτουργίας της όλης εγκατάστασης φωτεινής σηµατοδότησης. 
Συνεπώς η αντικατάστασή τους είναι απολύτως αναγκαία.   

Τέλος, το υπόγειο δίκτυο των καλωδιώσεων ζεύξης των σηµατοδοτών λόγω παλαιότητάς του σε 
πολλά σηµεία έχει ή µπορεί να υποστεί φθορά, µε συνέπεια την µείωση της αξιοπιστίας του και την 
αχρήστευσή του.    

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Κωτσαντής Κωνσταντίνος και Ζάψας Γεώργιος, 
επισηµαίνοντας ότι δεν διαφωνούν µε την αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου, αλλά µε την 
διαδικασία που θα ακολουθηθεί, µε διαπραγµάτευση. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραµπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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7. Ζάψας Γεώργιος 

ΑΔΑ: ΨΒ037Λ9-ΜΕ2



46 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 28-11-2017 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. 

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 ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 ∆ιαύγεια», 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) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
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και ισχύει, 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.∆. 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 ∆ηµοσιονοµικής 
∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 
80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 και του Ν. 4281/2014.  

6. Την αριθµ. 27/1342/01-09-2017 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 «Βελτίωση αποκατάσταση 
επαρχιακής οδού προς Βραδέτο», προϋπολογισµού 40.000,00 µε Φ.Π.Α. µε τους όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 90523/10150/31-08-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 78284/8767/24-08-2017απόφαση 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίθηκε η διάθεση της σχετικής πίστωσης, 
σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε ΚΑ 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 ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

7. Την αριθµ. 42/2017/13-12-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το από 01-12-2017 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 28-11-2017 
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. σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε ΚΑ 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 «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» µε ποσοστό έκπτωσης 59% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α  
13.225,82 €. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 8436/672/26-01-2018 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 10760/475/29-01-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
διαβιβάζει συνηµµένα το  Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται την 
κατακύρωση του έργου του θέµατος στον οικονοµικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» µε ποσοστό έκπτωσης 59% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 
13.225,82 €. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 4/175/01-02-2018) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 26-01-2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 28-11-2017 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. σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε ΚΑ 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 
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∆ιαγωνισµού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία προσκόµισε ο προσωρινός 
µειοδότης του διαγωνισµού, που αναδείχθηκε βάσει του από 01-12-2017 Πρακτικού της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, το οποίο εγκρίθηκε µε την αριθµ. 42/2017/13-12-2017 απόφαση  της 
Οικονοµικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, µετά τον διενεργηθέντα έλεγχο των δικαιολογητικών και αφού 
διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά προσκοµίσθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα και είναι πλήρη και 
σύµφωνα µε τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥ∆, 
εισηγείται οµόφωνα την κατακύρωση της σύµβασης του έργου στον οικονοµικό φορέα 
οικονοµικός φορέας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» µε ποσοστό έκπτωσης 59% 
και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α  13.225,82 €. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσµατος 

Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισµού, που 
διενεργήθηκε στις 28-11-2017, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση 
αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Βραδέτο», προϋπολογισµού 40.000,00 µε Φ.Π.Α. σε 
βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε ΚΑ 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 «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» µε ποσοστό 
έκπτωσης 59% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α  13.225,82 €, σύµφωνα µε το από 01-12-2017 
Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, το οποίο εγκρίθηκε µε την αριθµ. 42/2017/13-12-2017 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 26-01-2018 Πρακτικού της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 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 ΤΕΥ∆ και  

Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονοµικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στο ποσό των 13.225,82 € προ Φ.Π.Α., και την προκαλούµενη δαπάνη σε βάρος του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε ΚΑ 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. Κωτσαντής Κων/νος, όπως και στις σχετικές αποφάσεις 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, ενώ 
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. Ζάψας Γεώργιος, δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

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

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραµπίνας Ιωάννης 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγµάτευσης, µε εφαρµογή του άρθρου 32 παρ. 

2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της 

Π.Ε. Ιωαννίνων «Άµεση αντιµετώπιση κατολισθήσεων (κατασκευή σαρζανέτ) και 

αποκατάσταση βατότητας της Ε.Ο. Βαθυπέδο- Παλαιοχώρι- Συρράκου- Μιχαλίτσι- 

Κτιστάδες της Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισµού € 130.000,00 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 ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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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) «∆ηµόσιες 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), του Ν. 
4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 
Α’171), του Π.∆. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 
80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 
4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

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

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. Οικ. 8779/728/24-01-2018 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 11516/490/30-01-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«….Έχοντας υπόψη: 

1.  Την µε αριθ. πρωτ. 142542/8967/06-12-2017 (Α∆Α: ΩΒΣ57Λ9-9Υ9) Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. 
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία µε 
διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση). 
3.  Την µε αριθ. πρωτ. 9314/780/24-01-2018 απόφαση έγκρισης συµβατικών τευχών της µελέτη του έργου όπως 
συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν από την Υπηρεσία µας. 
Λόγω πληµµυρικών φαινοµένων επί της επαρχιακής οδού Βαθύπεδο – Παλαιοχώρι Συρράκου και συγκεκριµένα σε 
απόσταση 600 µ. από το κέντρο της Τ.Κ Παλαιοχώρι Συρράκου προκλήθηκε ανάντι της οδού µεγάλη κατολίσθηση 
µήκους 70 µ. µε αποτέλεσµα να κινδυνεύουν τα σπίτια του οικισµού που βρίσκονται πολύ κοντά στο κατολισθέν 
µέρος. Επίσης επί της επαρχιακής οδού Παλαιοχώρι Συρράκου – Μιχαλίτσι – Κτιστάδες λόγω προκλήθηκαν 
κατολισθήσεις και καθιζήσεις της επαρχιακής οδού. Αποτέλεσµα των παραπάνω φαινοµένων ήταν η µείωση του 
πλάτους του υπάρχοντος δρόµου και η µη ασφαλή βατότητα αυτού. 
Ως εκ τούτου απαιτείται η άµεση παρέµβαση µε αποµάκρυνση των κατολισθήσεων και κατασκευή αντιστήριξης των 
πρανών µε συρµατοκυβώτια (σαρζανέτ).  
Επειδή υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη αντιµετώπισης του παραπάνω φαινοµένου: 

Εισηγούµαστε  
1. Τη δηµοπράτηση του παραπάνω υποέργου µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη 
δηµοσίευση, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παράγραφος 2, περίπτωση γ, του Ν.4412/16 για το έργο: «Άµεση 
αντιµετώπιση κατολισθήσεων (κατασκευή σαρζανέτ) και αποκατάσταση βατότητας της Ε.Ο Βαθύπεδο – 
Παλαιοχώρι Συρράκου – Μιχαλίτσι – Κτιστάδες της Π.Ε Ιωαννίνων», προϋπολογισµού 130.000,00 € µε Φ.Π.Α. 
2.  Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης. 
 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 (απόφαση 4/176/01-02-2018) 

Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, 
µε εφαρµογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Ιωαννίνων για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άµεση αντιµετώπιση 
κατολισθήσεων (κατασκευή σαρζανέτ) και αποκατάσταση βατότητας της Ε.Ο. Βαθυπέδο- 
Παλαιοχώρι- Συρράκου- Μιχαλίτσι- Κτιστάδες της Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισµού € 
130.000,00 µε ΦΠΑ., σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 9314/780/24-01-
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2018 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, και εγκρίνει τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου «Συντήρηση – αποχιονισµός – 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 
(π.κ 2013ΕΠ03000011)», δεδοµένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, 
που προέκυψε από γεγονότα µε απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των 
αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας (ανωτέρω 
υπό στ. 7) και απαιτείται η άµεση παρέµβαση µε αποµάκρυνση των κατολισθήσεων και 
κατασκευή αντιστήριξης των πρανών µε συρµατοκυβώτια (σαρζανέτ).  

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Κωτσαντής Κωνσταντίνος και Ζάψας Γεώργιος, 
επισηµαίνοντας ότι δεν διαφωνούν µε την αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου, αλλά µε την 
διαδικασία που θα ακολουθηθεί, µε διαπραγµάτευση. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 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. Ζάψας Γεώργιος 

 

 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 9.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/23-01-2018 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονοµικών 

προσφορών) της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς 

διαγωνισµού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Ανάπτυξη συστήµατος µέτρησης 

ατµοσφαιρικών ρύπων», προϋπολογισµού 180.000,00 € µε ΦΠΑ, της οµώνυµης Πράξης 

µε κωδικό MIS 5005002 του ΕΠ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020». 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 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.∆. 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 ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
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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) «∆ηµόσιες 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.∆. 
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 ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 80/2016 
(ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 και του Ν. 4281/2014. 

6. Την αριθµ. πρωτ. 663/10-05-2017 (Α∆Α Ψ44∆7Λ9-ΨΚΘ) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας 
∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία εντάχθηκε η Πράξη «Ανάπτυξη 
συστήµατος µέτρησης ατµοσφαιρικών ρύπων», προϋπολογισµού 180.000,00 € µε ΦΠΑ, µε 
κωδικό ΟΠΣ 5005002, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ήπειρος 2014-2020" στον Άξονα 
Προτεραιότητας “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ".  

7. Την αριθµ. 37/1799/08-11-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, και καταρτίσθηκαν οι όροι της 
διακήρυξής του, για την επιλογή αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανάπτυξη 
συστήµατος µέτρησης ατµοσφαιρικών ρύπων», προϋπολογισµού 180.000,00 € µε ΦΠΑ, της 
οµώνυµης Πράξης, η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας “Προστασία του 
περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη" του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΉΠΕΙΡΟΣ 
2014-2020» µε κωδικό ΟΠΣ 5005002, και βάσει της αριθµ. πρωτ. αριθµ. 2797/27-10-2017 
εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, µε το οποίο 
διατυπώθηκε η θετική γνώµη για το σχέδιο των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία 
προκήρυξης του έργου. Επίσης εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, 
ποσού 180.000,00 € µε ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 της 
Περιφέρειας Ηπείρου µε ΚΑ 2017ΕΠ01810018 και τίτλο «Ανάπτυξη συστήµατος µέτρησης 
ατµοσφαιρικών ρύπων», για την υλοποίηση του έργου, και συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα 
µέλη της Επιτροπής του διαγωνισµού.  

8. Την αριθµ. 1/5/08-01-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε το 
Πρακτικό Ι/22-12-2017 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού δηµόσιου 
διαγωνισµού, για την επιλογή αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανάπτυξη 
συστήµατος µέτρησης ατµοσφαιρικών ρύπων», προϋπολογισµού 180.000,00 € µε ΦΠΑ, 
βάσει της αριθµ. πρωτ. οικ. 131062/10674/16.11.2017 και Α/Α Συστήµατος Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
48562/2017, διακήρυξης, της οµώνυµης Πράξης, η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα 
Προτεραιότητας “Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη" του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» µε κωδικό ΟΠΣ 5005002, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου, σύµφωνα µε το 
οποίο, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση 
και έλεγχο της µοναδικής προσφοράς που υποβλήθηκε, ήτοι της εταιρείας «ENVIROSYS 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και αφού διαπίστωσε την εµπρόθεσµη και νοµότυπη 
κατάθεση αυτής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην διακήρυξη, προχώρησε στην  
αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» και στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του διαγωνιζοµένου. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού, αφού διαπίστωσε ότι υποβλήθηκαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως 
ορίζονται στην παράγραφο 2.4.3.1 της ∆ιακήρυξης, έκανε δεκτή την προσφορά του 
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διαγωνιζόµενου, και προέβη στον έλεγχο του υποφακέλου της τεχνικής προσφοράς του, 
από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι καλύπτει τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές σύµφωνα µε 
την παράγραφο 2.4.3.2 της διακήρυξης και το µέρος Β «Γενικές απαιτήσεις – Εγγυήσεις» 
του Παραρτήµατος Ι και του Παραρτήµατος ΙΙ «Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τεχνικές 
προδιαγραφές εξοπλισµού)». Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού, οµόφωνα εισηγήθηκε: 1) την έγκριση του εν λόγω Πρακτικού Ι µε το οποίο 
γίνεται η αποδοχή του υποψήφιου ENVIROSYS ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ για την 
περαιτέρω διαδικασία στο διαγωνισµό, µετά το άνοιγµα του (υπο)φακέλου "∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά" σύµφωνα µε όσα αναλύθηκαν ανωτέρω και 2) την 
αποδοχή του συµµετέχοντα στη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, ήτοι της 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου "Οικονοµική Προσφορά" δεδοµένου ότι πληροί τις 
απαιτήσεις που θέτει η ∆ιακήρυξη ως προς τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς. Σύµφωνα 
µε το ανωτέρω Πρακτικό Ι/22-12-2017 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συµµετοχής και τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιενέργειας, στον ηλεκτρονικό 
ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό, βάσει της αριθµ. πρωτ. οικ. 131062/10674/16.11.2017 και Α/Α 
Συστήµατος Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 48562/2017, για την επιλογή αναδόχου του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Ανάπτυξη συστήµατος µέτρησης ατµοσφαιρικών ρύπων», προϋπολογισµού 
180.000,00 € µε ΦΠΑ, της οµώνυµης Πράξης, η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα 
Προτεραιότητας “Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη" του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» µε κωδικό ΟΠΣ 5005002, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου, γίνεται αποδεκτή, στο 
επόµενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορά στον έλεγχο και αξιολόγηση του 
υποβληθέντος φακέλου “Οικονοµική Προσφορά”, η προσφορά του διαγωνιζοµένου 
«ENVIROSYS ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», δεδοµένου ότι πληροί τις απαιτήσεις που θέτει η 
διακήρυξη ως προς τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής και τις προϋποθέσεις και τα 
κριτήρια συµµετοχής στο διαγωνισµό και αποδοχής της Τεχνικής Προσφοράς. 

9. Το αριθµ. πρωτ. 9150/181/25-01-2018 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασµού της Περιφέρειας Ηπείρου (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 9617/407/25-01-2018 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), µε το οποίο διαβιβάσθηκε το Πρακτικό ΙΙ/23-01-2018 
(αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
ανοιχτού (διεθνούς) ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού του θέµατος, και εισηγείται την 
έγκρισή του. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 4/177/01-02-2018) 

Την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/23-01-2018 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονοµικών 
προσφορών) της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για 
την επιλογή Αναδόχου του έργου «Ανάπτυξη συστήµατος µέτρησης ατµοσφαιρικών ρύπων», 
προϋπολογισµού 180.000,00 € µε ΦΠΑ, της οµώνυµης Πράξης µε κωδικό MIS 5005002 του ΕΠ 
«ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %), βάσει 
της αριθ. πρωτ. 131062/10674/16-11-2017 διακήρυξης (Α∆ΑΜ: 17PROC002255190) του 
Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού (ΕΣΗ∆ΗΣ, Α/Α συστ. 48562/2017),  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τµήµα 
αυτής 

και σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, προέβη στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του υποφακέλου «Οικονοµική προσφορά», του µοναδικού διαγωνιζοµένου που 
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υπέβαλε προσφορά, «ENVIROSYS ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ο οποίος έγινε αποδεκτός κατά το 
προηγούµενο στάδιο του διαγωνισµού, βάσει του Πρακτικού Ι/22-12-2017 (αποσφράγιση και 
αξιολόγηση δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιενέργειας, 
το οποίο εγκρίθηκε µε την αριθµ. 1/5/08-01-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, αφού διαπίστωσε ότι η προσφορά είχε υποβληθεί 
ορθώς ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραµµένη, όπως απαιτείται από τη διακήρυξη, οµόφωνα 
εισηγείται την ανάδειξη της εταιρείας «ENVIROSYS ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ως προσωρινού 
ανάδοχου του έργου «Ανάπτυξη συστήµατος µέτρησης ατµοσφαιρικών ρύπων», 
προϋπολογισµού 180.000,00 € µε ΦΠΑ, της οµώνυµης Πράξης µε κωδικό MIS 5005002 του ΕΠ 
«ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», η οποία προσέφερε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά  σε ΕΥΡΩ (133.245,00 € χωρίς ΦΠΑ και 165.223,80 € µε ΦΠΑ), σύµφωνα µε την 
παρ. 1.3 της διακήρυξης. 

− Σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό ΙΙ/23-01-2018 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονοµικών 
προσφορών) της Επιτροπής ∆ιενέργειας, στον διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό µειοδοτικό 
διαγωνισµό (µε α/α Συστήµατος: 48562/2017) για την ανάδειξη ανάδοχου του έργου «Ανάπτυξη 
συστήµατος µέτρησης ατµοσφαιρικών ρύπων», προϋπολογισµού 180.000,00 € µε ΦΠΑ, 

Αναδεικνύεται προσωρινός µειοδότης η εταιρεία «ENVIROSYS ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», του 
οποίου η προσφορά υποβλήθηκε εµπρόθεσµα και τα δικαιολογητικά συµµετοχής και τεχνικής 
προσφοράς, πληρούν τους όρους της αριθ. πρωτ. 131062/10674/16-11-2017 διακήρυξης του 
διαγωνισµού, βάσει του Πρακτικού Ι/22-12-2017 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συµµετοχής και τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε µε την 
αριθµ. 1/5/08-01-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, και ο οποίος προσέφερε την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά σε ΕΥΡΩ (133.245,00 € χωρίς ΦΠΑ 
και 165.223,80 € µε ΦΠΑ), σύµφωνα µε την παρ. 1.3 της διακήρυξης, βάσει του ανωτέρω 
Πρακτικού ΙΙ/23-01-2018 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού. 

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

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 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. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 9.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση διενέργειας, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής 
διενέργειας, του συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του υποέργου 
«Προµήθεια προκατασκευασµένου οικίσκου για τη στέγαση δοµών κοινωνικής µέριµνας 
της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού 74.400,00 € 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 ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 ∆ιαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  
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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) «∆ηµόσιες 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. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 6756/551/24-01-2018 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 9077/397/24-01-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 
Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

► Σας παρακαλούμε για την έγκριση διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του 

υποέργου «Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου για τη στέγαση δομών κοινωνικής μέριμνας της 

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

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2017ΕΠ53000002, με τίτλο: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 

δράσεων Π.Η. 2017-2019». 

 Για το παραπάνω υποέργο έχει εγκριθεί η διάθεση πίστωσης και ο ορισμός των αποφαινόμενων 

οργάνων, με την με αριθμ. 131982/5240/17-11-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

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

προδιαγραφές, προϋπολογισμός), όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων και σας παρακαλούμε για 

την τελική κατάρτιση των όρων της και τη σύνταξή της. 

► Σας παρακαλούμε ακόμη, λόγω αρμοδιότητας, για τη συγκρότηση της προβλεπόμενης, από το άρθρο 221 

του Ν. 4412/2016, επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ως 

ακολούθως: 

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

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

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

τον Τσιούμπο Δημήτριο του Γεωργίου, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών, με βαθμό Β΄. 

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

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

Οι αρμοδιότητες της ως άνω Επιτροπής θα είναι οι ακόλουθες: α) αξιολογούν τις προσφορές των 

προσφερόντων ή υποψηφίων, β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη 

συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, δ) 

εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των 

προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της 

διαδικασίας, ε) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης και στ) στο 

στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της 

παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του 

αναδόχου.…». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 4/180/01-02-2018) 

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, συνοπτικού διαγωνισµού, για την εκτέλεση του υποέργου «Προµήθεια 
προκατασκευασµένου οικίσκου για τη στέγαση δοµών κοινωνικής µέριµνας της Περιφέρειας 
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Ηπείρου», προϋπολογισµού 74.400,00 € µε Φ.Π.Α., καθώς και την προκαλούµενη δαπάνη, και 
τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 
µε Κ.Α. 2017ΕΠ53000002, και τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Π.Η. 2017-2019», για την υλοποίησή του και  

Καταρτίζει τη διακήρυξη του ως άνω διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, µε 
τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών 
της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, µε συνηµµένη τη µελέτη (τεχνικές 
προδιαγραφές, προϋπολογισµός), όπως συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 6756/551/24-01-2018 
εισήγηση της υπηρεσίας. 

Β. Συγκροτεί την προβλεπόµενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, τριµελή Επιτροπή 
∆ιεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών, του ανωτέρω διαγωνισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για την προµήθεια προκατασκευασµένου οικίσκου για τη στέγαση δοµών κοινωνικής 
µέριµνας της Περιφέρειας Ηπείρου, και ορίζει τα µέλη αυτής µε τους αναπληρωτές τους, 
υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου, ως εξής: 

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

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

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

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

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

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραµπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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7. Ζάψας Γεώργιος 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 9.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Προµήθεια σωλήνων άρδευσης στην Τ.Κ. Φραγκάδων του ∆ήµου 
Ζαγορίου», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, µε ΚΑ 2014ΕΠ53000008 και τίτλο: 
«Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Π.Η. 
2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000014)». 

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 ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» 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) «∆ηµόσιες 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), του Ν. 
4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 
(ΦΕΚ Α’171), του Π.∆. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής 
∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, του Π.∆. 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 ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 8131/644/24-01-2018 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 9078/398/24-01-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 
Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«….Σας παρακαλούμε για την έγκριση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, από την Τ.Ε.Μ.Α. - 

ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε., για την εκτέλεση του υποέργου: «Προμήθεια σωλήνων άρδευσης στην Τ.Κ. 

Φραγκάδων του Δήμου Ζαγορίου», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2014ΕΠ53000008 και 

τίτλο: «Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Π.Η. 2014-

2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000014)», στην τιμή των 6.851,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 

σύμφωνα με την από 23/01/2018 οικονομοτεχνική προσφορά του. Για το παραπάνω υποέργο έχει 

εγκριθεί η διάθεση πίστωσης και ο ορισµός των αποφαινόµενων οργάνων, µε την µε αριθµ. 

131988/5241/17-11-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και έχει συναφθεί σχετική 

Προγραµµατική Σύµβασης, µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ∆ήµου Ζαγορίου, η σύναψη της 

οποίας έχει εγκριθεί µε την υπ΄ αριθµ. 9/183/21.12.2017 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 

Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου. Επιπλέον, σας αποστέλλουµε, 

συνηµµένη, τη µελέτη (τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.) του παραπάνω εξοπλισµού, όπως συντάχθηκε 

από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων και σας παρακαλούµε για την έγκρισή της.…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 (απόφαση 4/181/01-02-2018) 

− Εγκρίνει την ανάθεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προµήθεια σωλήνων 
άρδευσης στην Τ.Κ. Φραγκάδων του ∆ήµου Ζαγορίου», προϋπολογισµού € 24.800,00 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, µε ΚΑ 
2017ΕΠ53000002, σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη (Τεχνικές Προδιαγραφές, 
προϋπολογισµός) όπως συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, 
και βάσει της σχετικής Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 
∆ήµου Ζαγορίου, η υπογραφή της οποίας εγκρίθηκε µε την αριθµ. 9/183/21-12-2017 
απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου,  
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στην εταιρεία «Τ.Ε.Μ.Α. - ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.», έναντι του ποσού των € 6.851,00 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, βάσει της από 23-01-2018 οικονοµικής προσφοράς της, 
κατόπιν της σχετικής πρόσκλησης υποβολής οικονοµικής προσφοράς του Τµήµατος 
Προµηθειών και  

− Εγκρίνει την υπογραφή της σύµβασης µε την εταιρεία «Τ.Ε.Μ.Α. - ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προµήθεια σωλήνων άρδευσης 
στην Τ.Κ. Φραγκάδων του ∆ήµου Ζαγορίου», στο ποσό των € 6.851,00 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, καθώς και την προκαλούµενη δαπάνη και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, µε ΚΑ 
2017ΕΠ53000002, και τίτλο: «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Π.Η. 
2017-2019».  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος µε το σκεπτικό ότι δεν συµφωνεί 
µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προµήθειας, για την οποία έπρεπε τουλάχιστον 
να ακολουθηθεί η διαδικασία συλλογής προσφορών.  

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

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 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. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή δικαστικής αποζηµίωσης στον 

δικαιούχο Αθανάσιο Μπαξεβάνο του Γεωργίου. 

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 ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 ∆ιαύγεια» 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.  
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5. Την αριθµ. 10/52/08-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισµός έτους 2018 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες 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 
∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου 
Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν, του Π.∆. 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 της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 10757/941/29-01-2018 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 10860/480/29-01-2018 στον φάκελο  εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία 
εισηγείται τα εξής : 

     «….   Έχοντας υπόψη : 

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτ/σης και της Αποκ/νης ∆ιοίκησης- Προγρ. 

Καλλικράτης», 

2. Το Π∆ 140/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου», 

3. Το ν.4412/2016 "∆ηµόσιες Συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών" 

4. Το Ν.∆.:496/1974 "Περί Λογιστικού των Ν.Π.∆.∆.(ΦΕΚ 204Α)" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

5. Το Π.∆. 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες" 

6. Τις εγκεκριµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό της ΠΕ Ιωαννίνων οικ. έτους 2018 o οποίος 

εγκρίθηκε µε την αριθ.: 10/52/8-11-2017 απόφαση του Περ. Συµβουλίου και την αριθ.: 

201219/19-12-2017 απόφαση νοµιµότητας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτ. 

Μακεδονίας 

7. Την αριθ: 3/124/24-1-2018 απόφαση της οικονοµ.επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου περί «µη 

άσκησης ενδίκου µέσου της εφέσεως κατά της υπ΄αριθ.: 152/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Ιωαννίνων 

   

Παρακαλούµε για την έγκριση δαπάνης και την διάθεση πίστωσης για την καταβολή ποσού 

10.038,48€, νοµιµοτόκως, συµπεριλαµβανοµένης της δικαστικής δαπάνης ήτοι: (8.851,98€+1.106,50€ 

+ 80,00€)-σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα υπολογισµού δικαστικής αποζηµίωσης- στον δικαιούχο 

Αθανάσιο Μπαξεβάνο του Γεωργίου σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισµού της ΠΕ 

Ιωαννίνων οικ. έτους 2018 Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ:0892». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση  4/183/01-02-2018) 

Εγκρίνει τη δαπάνη και την διάθεση πίστωσης για την καταβολή ποσού 10.038,48 €, 

νοµιµοτόκως, συµπεριλαµβανοµένης της δικαστικής δαπάνης ήτοι: (8.851,98€+1.106,50€ + 

80,00€), στον δικαιούχο Αθανάσιο Μπαξεβάνο του Γεωργίου σε βάρος των πιστώσεων του 

Προϋπολογισµού της ΠΕ Ιωαννίνων οικ. έτους 2018 Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ:0892, όπως αναλύεται 
κατωτέρω, ως εξής. 
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……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 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. Ζάψας Γεώργιος 

  

∆ικαιούχος: κάτοικος 

Α.∆.Τ.: 

Από Εως Έτη Μήνες Ηµέρες

10/12/2015 10/1/2018 2 1 0 8.851,98 8.851,98 €

Ετήσιο 

επιτόκιο Μηνιαίο επιτόκιο

Ηµερήσιο 

επιτόκιο

6% 0,50% 0,02%

1.062,24 44,26 0,00 1.106,50 1.106,50 €

80,00 €

10.038,48 €ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Επιδικασθέν κεφάλαιο

Χρ. ∆ιάστηµα για καταβολή τόκων

Τόκοι κεφαλαίου

Χρόνος για υπολογισµό τόκων

Τόκοι Κεφαλαίου

Σύνολα Αποζηµίωσης

Επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη

Α.Φ.Μ.: 

Αθανάσιος Μπαξεβάνος του Γεωργίου

Σε εκτέλεση της υπ’  αριθµ. 152/2015  απαπόφασης του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 9.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λογισµικού των 

πληροφοριακών συστηµάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, 

Προγραµµατισµού, Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας, για όλες της Περιφερειακές 

Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2018. 

 

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 ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» 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. Την αριθµ. 10/52/08-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισµός έτους 2018 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες 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. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 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). 

8. Την αριθµ. 1/8/08-01-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η 
δαπάνη συνολικού ποσού € 24.170,00 πλέον ΦΠΑ, για την παροχή υπηρεσιών 
υποστήριξης λογισµικού των πληροφοριακών συστηµάτων των λειτουργικών περιοχών 
Λογιστικής, Προγραµµατισµού, Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας, για όλες τις 
Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2018, καθώς και η διάθεση 
της σχετικής πίστωσης, σε βάρος ισόποσα, των πιστώσεων του ΕΦ 072 και των 
αντίστοιχων ΚΑΕ των προϋπολογισµών των Περιφερειακών Ενοτήτων έτους 2018, ήτοι: 
ΚΑΕ 0873 της Π.Ε. Ιωαννίνων, ΚΑΕ 0879 της Π.Ε. Άρτας, ΚΑΕ 0879 της Π.Ε. Πρέβεζας και 
ΚΑΕ 0899 της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 10993/1001/30-
01-2018 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 11082/482/30-01-2018 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία, αναφέρει και εισηγείται εξής:  

«….Παρακαλούµε για την έγκριση ανάθεσης και υπογραφής σύµβασης ποσού 24.170,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, 

για την κάλυψη αναγκών του Φορέα σε υπηρεσίες υποστήριξης λογισµικού των πληροφοριακών συστηµάτων 

των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, Προγραµµατισµού, Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας για όλες τις 

Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για έτος 2018. Η παροχή των υπηρεσιών αυτών 

προτείνεται να ανατεθεί στην εταιρεία OTS ΑΕ κατασκευάστρια εταιρεία του λογισµικού (1. Σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2β εδάφιο γγ ‘ (διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση, για λόγους προστασίας αποκλειστικών δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας) του Νόµου Ν. 

4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», « Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί 
να χρησιµοποιείται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις 

κατωτέρω περιπτώσεις: εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες µπορούν να παρασχεθούν µόνον από έναν 

συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους: γγ) προστασία 

αποκλειστικών δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας». 2. Ο Ν. 

2121/1993 «Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα», προβλέπει ότι οι 

δηµιουργοί προγραµµάτων/εφαρµογών λογισµικού κατέχουν αυτοδικαίως τα αποκλειστικά και απόλυτα 

δικαιώµατα της περιουσιακής εκµετάλλευσής τους (περιουσιακό δικαίωµα) και της προστασίας του 

προσωπικού τους δεσµού µε αυτά (ηθικό δικαίωµα), και δύνανται να αποτρέψουν οποιαδήποτε παρέµβαση 
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επ΄ αυτών, ιδίως την πρόσβαση τρίτων στην προγραµµατιστική και τεχνική γνώση που ενσωµατώνεται στον 

πηγαίο κώδικα του λογισµικού που έχουν αναπτύξει). 

Το τίµηµα καλύπτει όλες τις ανάγκες υποστήριξης χρηστών, αποκατάστασης βλαβών, αναβαθµίσεων και 

λειτουργικών επεκτάσεων των συγκεκριµένων πληροφορικών συστηµάτων, συµπεριλαµβάνει την δωρεάν 

διάθεση των οποιονδήποτε αδειών χρήσεις απαιτηθούν για την κάλυψη επιπλέον αναγκών του φορέα και το 

κόστος των εργασιών µετάπτωσης δεδοµένων όπου απαιτούνται όπως επίσης και επιπρόσθετων παροχών σε 
σχέση µε το έτος 2017. 

Η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών κρίνεται  ιδιαίτερα κρίσιµη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων που 

προκύπτουν από την τακτική τροφοδότηση των διασυνδεδεµένων πληροφοριακών  δοµών του Υπουργείου 

Εσωτερικών µε αναλυτικά στοιχεία της λογιστικής διαχείρισης καθώς και της ενσωµάτωσης στο λογιστικό 

σύστηµα του Φορέα των αλλαγών που συνεχώς λαβαίνουν χώρα στο δηµόσιο λογιστικό. Το κόστος θα 

βαρύνει ισόποσα τους ΚΑΕ 0873 της ΠΕ Ιωαννίνων, 0879 της ΠΕ Άρτας, 0879 της ΠΕ Πρεβέζης και 0899 

της ΠΕ Θεσπρωτίας, του Φορέα 072 για όλες της Π.Ε. όπου υπάρχουν διαθέσιµες οι απαιτούµενες 

πιστώσεις. 

Σας επισυνάπτουµε τη δέσµευση πίστωσης µε αριθµό Α∆Α: Ψ3ΡΦ7Λ9-ΜΧΖ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Α∆Α: 

Ω37ΑΤΛ9-ΞΣΤ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Α∆Α: 63Ξ07Λ9-80Ζ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Α∆Α: ΩΟ197Λ9-ΩΝΣ ΠΕ                  

ΑΡΤΑΣ..…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 4/185/01-02-2018) 

Εγκρίνει την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λογισµικού των πληροφοριακών 
συστηµάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, Προγραµµατισµού, Τεχνικών Έργων και 
Μισθοδοσίας, για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2018, 
µε τη σύναψη της σχετικής σύµβασης, στην εταιρεία «OTS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» (Μοναστηρίου 125, τ.κ. 54627, Θεσσαλονίκη), στο ποσό των € 24.170,00 
πλέον ΦΠΑ, βάσει της διενεργηθείσας από την ∆/νση ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου (αριθµ. πρωτ.: 2248/143/09-01-2018 Πρόσκληση και 
αριθµ. πρωτ. 25/2018/09-01-2018 προσφορά)  διαδικασίας διαπραγµάτευσης, µε εφαρµογή του 
άρθρου 32 παρ. 2 εδ. β) στ. γγ) του Ν. 4412/2016, ήτοι για λόγους προστασίας αποκλειστικών 
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, βάσει του Ν. 2121/1993 «Πνευµατική Ιδιοκτησία, 
Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα», όπου προβλέπεται ότι οι δηµιουργοί 
προγραµµάτων/εφαρµογών λογισµικού κατέχουν αυτοδικαίως τα αποκλειστικά και απόλυτα 
δικαιώµατα της περιουσιακής εκµετάλλευσής τους (περιουσιακό δικαίωµα) και της προστασίας 
του προσωπικού τους δεσµού µε αυτά (ηθικό δικαίωµα), και δύνανται να αποτρέψουν 
οποιαδήποτε παρέµβαση επ΄ αυτών, ιδίως την πρόσβαση τρίτων στην προγραµµατιστική και 
τεχνική γνώση που ενσωµατώνεται στον πηγαίο κώδικα του λογισµικού που έχουν αναπτύξει,  

και δεδοµένου ότι η ως άνω εταιρεία «OTS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.», 
είναι η κατασκευάστρια εταιρεία του λογισµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, σύµφωνα και µε την 
συνηµµένη στην ανωτέρω (υπό στ. 9) εισήγηση της Υπηρεσίας, αριθµ. πρωτ. 415/08-03-2017 
«Βεβαίωση αποκλειστικότητας και πνευµατικών δικαιωµάτων των εφαρµογών της OTS». 

Σηµειώνεται ότι η δαπάνη παροχής των ως άνω υπηρεσιών, καλύπτει όλες τις ανάγκες 
υποστήριξης χρηστών, αποκατάστασης βλαβών, αναβαθµίσεων και λειτουργικών επεκτάσεων 
των συγκεκριµένων πληροφορικών συστηµάτων, συµπεριλαµβάνει την δωρεάν διάθεση των 
οποιονδήποτε αδειών χρήσεις απαιτηθούν για την κάλυψη επιπλέον αναγκών του φορέα και το 
κόστος των εργασιών µετάπτωσης δεδοµένων όπου απαιτούνται όπως επίσης και 
επιπρόσθετων παροχών σε σχέση µε το έτος 2017. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος δήλωσε ότι διαφωνεί µε τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της παροχής των ως άνω υπηρεσιών, επισηµαίνοντας ότι 
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για να µην βρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια στην ανάγκη ανάθεσης υπηρεσιών στον ιδιωτικό 
τοµέα, πρέπει να οργανώσει τις Υπηρεσίες της, µε εξειδίκευση του προσωπικού της ή µε 
πρόσληψη εξειδικευµένων επιστηµόνων.  
……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 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. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 9.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την µίσθωση λεωφορείου για την 

µετακίνηση υπαλλήλων και υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας Ηπείρου, της 

Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, στη 

Θεσσαλονίκη στις 02-02-2018 µε σκοπό την συµµετοχή τους στην έκθεση AGROTICA 

2018. 

 

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 ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» 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) «∆ηµόσιες 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. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 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 της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 10895/262/30-01-2018 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 10895/262/30-01-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 
Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…Παρακαλούμε όπως 

εγκρίνετε: α) την δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ σε 

βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000007 "Αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014 

(Υποέργο ¨Μίσθωση λεωφορείου για την μετακίνηση υπαλλήλων της Γενικής Δ/νσης 

Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο πλαίσιο της έκθεσης ΑGROTICA 

2018) ,{(α) σχετικό}. Το λεωφορείο θα χρησιμοποιηθεί για την μετακίνηση υπαλλήλων της 

Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας 

Ηπείρου στη Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή τους στην έκθεση AGROTICA έτους 2018 που 

πραγματοποιείται στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. β) την ανάθεση των ανωτέρω 

υπηρεσιών στο γραφείο γενικού τουρισμού Κασσάρος Στέργιος (Γρ. Σακκά 6-8, Ιωάννινα), στο 

ποσό των 1.500,00 ευρώ, βάσει της από 29-1-2018 προσφοράς του, σε απάντηση της υπ' αριθμ  

9382/229/25-1-2018 πρόσκλησης αποστολής οικονομοτεχνικής προσφοράς της Δ/νσης Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Ιωαννίνων..…». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 4/186/01-02-2018) 

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.500,00 µε ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, 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) Υποέργο: Μίσθωση λεωφορείου για την µετακίνηση 
υπαλλήλων της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής στο 
πλαίσιο της έκθεσης AGROTICA  έτους 2018», για την µίσθωση λεωφορείου για την 
µετακίνηση υπαλλήλων και υπηρεσιακών παραγόντων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, στη Θεσσαλονίκη, στις 2 
Φεβρουαρίου 2018 µε σκοπό την συµµετοχή τους στην έκθεση AGROTICA 2018 και  

− Εγκρίνει την ανάθεση των ως άνω υπηρεσιών, στο Γραφείο Γενικού Τουρισµού Κασσάρος 
Στέργιος (Γρηγ. Σακκά 6-8, Ιωάννινα), στο ποσό των € 1.500,00 µε ΦΠΑ, βάσει της από 29-
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01-2018 προσφοράς του, σε απάντηση της αριθµ. πρωτ.: 9382/229/25-01-2018 
πρόσκλησης αποστολής οικονοµοτεχνικής προσφοράς, της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 
& Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

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

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 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. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δηµοσίευση της ανακοίνωσης για τα 
«Σχέδια Βελτίωσης» (Υποµέτρο 4.1. ∆ράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που 
συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευσης» και ∆ράση 4.1.3 «Υλοποίηση 
επενδύσεων που συµβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του 
περιβάλλοντος»), του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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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) «∆ηµόσιες 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. 
4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 
«Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 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. Τις εισηγήσεις της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής  της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκαν µε τα αριθµ. πρωτ. 9023/216/24-01-2018 και 
11899/334/31-01-2018  έγγραφα, συνηµµένα µε αρ. πρωτ. 10254/465/26-01-2018 και 
11982/501/31-01-2018 αντίστοιχα, στο φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στις οποίες η 
υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη 
δηµοσίευση της ανακοίνωσης για τα «Σχέδια Βελτίωσης» (Υποµέτρο 4.1. ∆ράση 4.1.1 
«Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευσης» και 
∆ράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην 
προστασία του περιβάλλοντος»), του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 τα 
εξής:  

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

(απόφαση 4/187/01-02-2018) 

Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού € 269,04 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ.: 072 Κ.Α.Ε.: 0841 του εγκεκριµένου 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2018, για την δηµοσίευση, 
σε δύο (2) εφηµερίδες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας  ( «Η Θεσπρωτική» και « Η 
Τιτάνη» ) της ανακοίνωσης για τα «Σχέδια Βελτίωσης» (Υποµέτρο 4.1. ∆ράση 4.1.1 «Υλοποίηση 
επενδύσεων που συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευσης» και ∆ράση 4.1.3 
«Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του 
περιβάλλοντος»), του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, σύµφωνα µε όσα 
ορίζονται στο άρθρο 26 της εν λόγω πρόσκλησης (Α∆Α: Ω∆ΓΗ4653ΠΓ-45Ν). 
……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 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. Ζάψας Γεώργιος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση δαπάνης για τη δηµοσίευση Ανακοίνωσης Πρόσκλησης Περιφερειακού 
Συµβουλίου, στα πλαίσια ενηµέρωσης του κοινού, χωρίς να απαιτείται δηµόσιας 
διαβούλευσης, επί της Μ.Π.Ε. που αφορά στο έργο «Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου, Τ.Κ. Πολυγύρου, ∆ήµου ∆ωδώνης», µε φορέα 
υλοποίησης τη ∆/νση Τεχνικών Έργων /Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 ∆ιαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  
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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) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 4441/2016 
(ΦΕΚ Α’ 227), του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου 
Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 
«Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 
145), του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του 
Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125), του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206 Α΄)καθώς και την υπ’ αριθµ. 
24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις αυτής. 

6. Την εισήγηση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. Οικ. 9919/421/26-01-2018 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 9935/423/26-01-2018 στον φάκελο 2018 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 19 παρ. 8 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄), τα έξοδα δηµοσίευσης 

στον τύπο της προαναφερόµενης Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης Π.Σ., βαρύνουν το φορέα του έργου (∆/νση 

Τεχνικών Έργων/ Περιφέρειας Ηπείρου). Τα έξοδα δηµοσίευσης έχουν προϋπολογιστεί στο ποσό των  

45,14 €( µε Φ.Π.Α.)  και θα καταβληθούν σε µια ηµερήσια εφηµερίδα της Π.Ε. Ιωαννίνων από την 

Περιφέρεια Ηπείρου. Στον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2018  υπάρχει επαρκής εγγεγραµµένη 

πίστωση και θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα 072 ΚΑΕ 0841. 

 Μετά τα ανωτέρω σας παρακαλούµε να εγκρίνετε τη δαπάνη, δεσµεύσετε και διαθέσετε ποσό ύψους 

45,14  € (µε Φ.Π.Α.)για την απαιτούµενη δαπάνη δηµοσίευσης της ανωτέρω Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης 

Π.Σ..…». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 4/188/01-02-2018) 

Εγκρίνει την πραγµατοποίηση δαπάνης ποσού € 45,14 µε ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριµένων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2018 (Ε.Φ.: 072 ΚΑΕ: 0841), για την κάλυψη των εξόδων 
δηµοσίευσης, σε µία ηµερήσια εφηµερίδα της Π.Ε. Ιωαννίνων, Ανακοίνωσης Πρόσκλησης του 
Περιφερειακού Συµβουλίου, στα πλαίσια ενηµέρωσης του κοινού και έναρξης δηµόσιας 
διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. που αφορά στο έργο: «Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών 
Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου, Τ.Κ. Πολυγύρου, ∆ήµου ∆ωδώνης», µε φορέα υλοποίησης τη 
∆/νση Τεχνικών Έργων /Περιφέρειας Ηπείρου. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραµπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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7. Ζάψας Γεώργιος 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση δαπάνης για τη µετακίνηση του Γεν. ∆/ντή ∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας 

Ηπείρου Νικόπουλου Ιωάννη στην Αθήνα, προκειµένου να συµµετάσχει στην 1η 

συνεδρίαση Εθνικού Συµβουλίου ∆ηµόσιας Υγείας που θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 

31-01-2018. 

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 ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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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.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.∆. 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) και του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227), καθώς και το Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 
94/Α’) «∆απάνες µετακινούµενων εντός και εκτός επικράτειας» και την αριθµ. πρωτ. 
2/74450/∆ΕΠ/24-11-2015 (Α∆Α: 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 Γεν. ∆/ντή της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 9765/367/29-01-2018 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 10752/474/29-01-2018 αντίστοιχα, στον φάκελο 2018 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για τη µετακίνηση του Γεν. ∆/ντή 
∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου Νικόπουλου Ιωάννη στην Αθήνα, προκειµένου να 
συµµετάσχει στην 1η συνεδρίαση Εθνικού Συµβουλίου ∆ηµόσιας Υγείας που θα 
πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 31-01-2018. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 4/189/01-02-2018) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού 250,00 € για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του Γεν. 

∆/ντή ∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου, κου Νικόπουλου Ιωάννη, προκειµένου να 

συµµετάσχει στην 1η συνεδρίαση Εθνικού Συµβουλίου ∆ηµόσιας Υγείας που θα πραγµατοποιηθεί 
την Τετάρτη 31-01-2018, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
εγκεκριµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2018 (Ε.Φ. 

151 - ΚΑΕ 0719 για ποσό € 210,00 και ΚΑΕ 0721 για ποσό € 40,00).  

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

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 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. Ζάψας Γεώργιος 

 

 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση δαπανών για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση Food Expo, 
που διοργανώνεται στην Αθήνα το διάστηµα 10-12/3/2018. 
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 ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 ∆ιαύγεια» 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) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 
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Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου 
Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 
«Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.∆. 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)καθώς και το Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «∆απάνες µετακινούµενων 
εντός και εκτός επικράτειας» και την αριθµ. πρωτ. 2/74450/∆ΕΠ/24-11-2015 (Α∆Α: 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 αριθµ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
µεταβίβασης αρµοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προµηθειών και υπηρεσιών του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στην Οικονοµική Επιτροπή. 

7. Την αριθµ. 8/134/15-11-2017 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού 
& Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, περί έγκρισης συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου 
στην έκθεση προβολής προϊόντων Food Expo, στην Αθήνα το διάστηµα 10-12/3/2018. 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Τουρισµού της ∆/νσης ∆ια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – 
Εµπορίου & Τουρισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. οικ. 9260/68/25-01-2018 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
9895/418/26-01-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την 
έγκριση των δαπανών συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση προβολής 
προϊόντων FoodExpo που διοργανώνεται στην Αθήνα το διάστηµα 10-12/3/2018, σύµφωνα µε 
τους συνηµµένους στις εισηγήσεις πίνακες. 

9. 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 4/190/01-02-2018) 

Για την κάλυψη των δαπανών της συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση προβολής 
προϊόντων Food Expo που διοργανώνεται στην Αθήνα το διάστηµα 10-12/3/2018, συµµετοχή η 
οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 8/134/15-11-2017 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 

Α. Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 42.135,20 € µε ΦΠΑ για την ενοικίαση και κατασκευή 
εκθεσιακού περιπτέρου και κατασκευή γραφικών και διοργάνωση εκδήλωσης γαστρονοµίας, 
καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των εγκεκριµένων πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 2014ΕΠ53000002, και τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019 υποέργο: « Συµµετοχή της Περιφέρειας 
Ηπείρου στην έκθεση Food Expo 2018», όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα, καθώς και την 
ανάθεση της παροχής υπηρεσίας στον ανάδοχο, µε την υπογραφή της σχετικής συµβάσεως, ως 
εξής: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΣΟ 

Ενοικίαση και κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου (ανάδοχος: Forum A.E., Λ. 
Βουλιαγµένης 328, Αγ. ∆ηµήτριος Αττικής). 

Πρόσκληση: Αριθ.πρωτ.: οικ.8978/63/24-1-2018. 

35.935,20 

Κατασκευή γραφικών και διοργάνωση εκδήλωσης γαστρονοµίας 6200,00 
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ΣΥΝΟΛΟ: 42.135,20 

 

Β. Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες και τη διάθεση των απαιτούµενων, ανά ΚΑΕ πιστώσεων, σε 
βάρος των αντίστοιχων εγκεκριµένων στον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 
2018, όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρονται, για την κάλυψη των δαπανών µετακίνησης των 
υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου κ.κ. Βασιλικής Μπάρκα και Σοφίας Φούκη, στην Αθήνα το 
διάστηµα 09-13/3/2018, προκειµένου να την εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια Ηπείρου στην 
έκθεση Food Expo ως εξής:   

1. ∆απάνες σε βάρος του Ε.Φ.072, Κ.Α.Ε. 0719 της Π.Ε. Ιωαννίνων: 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΣΟ 

∆απάνη µεταφοράς της Σοφίας Φούκη (αντίτιµο ΚΤΕΛ) 85,00 

∆απάνη µεταφοράς της Βασιλικής Μπάρκα (αντίτιµο ΚΤΕΛ) 85,00 

Σύνολο 170,00 

2. ∆απάνες σε βάρος του Ε.Φ.072, Κ.Α.Ε. 0721 της Π.Ε. Ιωαννίνων: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΣΟ 

∆απάνη ηµερήσιας αποζηµίωσης της Σοφίας Φούκη το διάστηµα  9-12/3/2018 (40,00 € 

Χ 4) 

160,00 

∆απάνη ηµερήσιας αποζηµίωσης της Βασιλικής Μπάρκα το διάστηµα  9-12/3/2018 

(40,00 € Χ 4) 

160,00 

Σύνολο 320,00 

3. ∆απάνες σε βάρος του Ε.Φ.072, Κ.Α.Ε. 0722 της Π.Ε. Ιωαννίνων: 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΣΟ 

∆απάνη διανυκτέρευσης της Σοφίας Φούκη το διάστηµα  9-12/3/2018 (70,00 € Χ 4) 280,00 

∆απάνη διανυκτέρευσης της Βασιλικής Μπάρκα το διάστηµα  9-13/3/2018 (70,00 € Χ 

4) 

280,00 

Σύνολο 560,00 

 

Γ. Εγκρίνει, για τις δαπάνες συνολικού ποσού 1.050,00 €, την έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος 
Προπληρωµής στο όνοµα της µόνιµου υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου κ. Βασιλικής 
Μπάρκα. 

� 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. 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 εκθέσεων ή συνεδρίων 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 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 
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       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραµπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 24ο 
Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη µεταφορά, 
ξενάγηση και φιλοξενία 30 Πολωνών δηµοσιογράφων, τουριστικών πρακτόρων και 
εµπορικών αντιπροσώπων, σε συνεργασία µε τη διοργανώτρια εταιρεία της έκθεσης 
GRECKA PANORAMA, στο πλαίσιο Fam Trip (ταξίδι εξοικείωσης) στην Ήπειρο, το 
διάστηµα 2-7/2/2018. 
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 ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 ∆ιαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  
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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) «∆ηµόσιες 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), του Ν. 
4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 
(ΦΕΚ Α’171), του Π.∆. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής 
∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του 
Π.∆. 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 ∆/νσης ∆ιά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – 
Εµπορίου & Τουρισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε τον αριθµ. πρωτ. οικ. 9471/74/25-01-2018 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 9896/419/26-1-2018, στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…Κατά το χρονικό διάστηµα 2-7/2/2018 πρόκειται να 
επισκεφθεί την περιοχή της Ηπείρου οµάδα 30 Πολωνών δηµοσιογράφων, τουριστικών 
πρακτόρων και εµπορικών αντιπροσώπων  σε συνεργασία µε τη διοργανώτρια εταιρεία της 
έκθεσης GRECKA PANORAMA για να γνωρίσουν την περιοχή και να πραγµατοποιήσουν 
συναντήσεις. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε να εγκρίνετε τις δαπάνες για τη µεταφορά, 
ξενάγηση, διαµονή και διατροφή τους, (ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ). Το ποσό αυτό θα βαρύνει τις 
πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 2014ΕΠ53000002, και τίτλο «Αντιµετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», Υποέργο: 
«Φιλοξενία Πολωνών δηµοσιογράφων, τουριστικών πρακτόρων και εµπορικών 
αντιπροσώπων το διάστηµα 2-7/2/2018….» 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 4/191/01-02-2018) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 8.680,00 € µε ΦΠΑ όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω, 
και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου µε Κ.Α. 2014ΕΠ53000002, και τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 
δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», Υποέργο: «Φιλοξενία Πολωνών δηµοσιογράφων, 
τουριστικών πρακτόρων και εµπορικών αντιπροσώπων το διάστηµα 2-7/2/2018», για την 
φιλοξενία (µεταφορά και ξενάγηση σε όλη την Ήπειρο, καθώς και τη διαµονή και διατροφή τους), 
οµάδας 30 Πολωνών δηµοσιογράφων, τουριστικών πρακτόρων και εµπορικών αντιπροσώπων, 
σε συνεργασία µε τη διοργανώτρια εταιρεία της έκθεσης GRECKA PANORAMA, για να 
γνωρίσουν την περιοχή και να πραγµατοποιήσουν συναντήσεις, και εγκρίνει την ανάθεση της 
παροχής υπηρεσιών στον κάτωθι αναφερόµενο ανάδοχο, µε τη σύναψη της σχετικής σύµβασης, 
ως εξής: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΣΟ 

 Μεταφορά ξενάγηση, διαµονή και διατροφή  

(Ανάδοχος: Κωνσταντίνου Σοφία, Βασιλέως Κωνσταντίνου 117, 

Άρτα) 

8.680,00 
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Πρόσκληση: Αριθ.πρωτ.: οικ.9350/69. 

 

� 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. Επιπλέον, µε το σκεπτικό ότι διαφωνεί µε τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης της προµήθειας, για την οποία έπρεπε τουλάχιστον να ακολουθηθεί η διαδικασία 
συλλογής προσφορών για την εύρεση της συµφερότερης. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 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. Ζάψας Γεώργιος 
 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 25ο 

Έγκριση δαπάνης για διαφηµιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 ∆ιαύγεια», 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. 
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6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες 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), του Ν. 
4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 
(ΦΕΚ Α’171), του Π.∆. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής 
∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 
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 ∆/νσης ∆ιά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – 
Εµπορίου & Τουρισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. οικ. 9582/76/25-01-2018 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
9899/420/26-01-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), µε την οποία η υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης 1.260,00 € για τη διαφηµιστική καταχώρηση µε banner στην 
ιστοσελίδα ypaithros.gr του περιοδικού ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ. Το ποσό αυτό θα βαρύνει τις 
πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 2014ΕΠ53000002, και τίτλο «Αντιµετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», Υποέργο: 
«∆ιαφηµιστική καταχώρηση στην ιστοσελίδα ypaithros.gr έτους 2018». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 4/192/01-02-2018) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.260,00 µε ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 2014ΕΠ53000002, και τίτλο 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», 
Υποέργο: «∆ιαφηµιστική καταχώρηση στην ιστοσελίδα ypaithros. gr έτους 2018», για τη 
διαφηµιστική καταχώρηση µε banner στην ιστοσελίδα ypaithros. gr του περιοδικού «ΥΠΑΙΘΡΟΣ 
ΧΩΡΑ»  και την ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας, στην εταιρεία «Ύπαιθρος Χώρα Α.Ε.», 
Μητροπόλεως 9 Αθήνα, βάσει της αριθµ. πρωτ.:4919/72/25-1-2018 πρόσκλησης του Τµήµατος 
Τουρισµού της ∆/νσης ∆ιά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εµπορίου & Τουρισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

� Το µέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.  
……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 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. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 26ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αναπαραγωγή τουριστικών εντύπων της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 ∆ιαύγεια» 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. 
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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) «∆ηµόσιες 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), του Ν. 
4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 
(ΦΕΚ Α’171), του Π.∆. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής 
∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του 
Π.∆. 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 ∆/νσης ∆ιά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – 
Εµπορίου & Τουρισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε τον αριθµ. πρωτ. OIK. 8680/58/24-01-2018 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 9893/417/26-01-2018, στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), µε την οποία η υπηρεσία 
εισηγείται τα εξής: «…Προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες του Τµήµατος Τουρισµού 
σε τουριστικά φυλλάδια (διανοµή στις εκθέσεις του πρώτου τριµήνου του 2018 και σε συνέδρια 
που πραγµατοποιούνται στην περιοχή) παρακαλούµε να εγκρίνετε τη δαπάνη που θα 
προκύψει (ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ) ποσού 16.975,60 €. Το ποσό αυτό θα βαρύνει τις 
πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 2014ΕΠ53000002, και τίτλο «Αντιµετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», Υποέργο: 
«Αναπαραγωγή τουριστικών εντύπων έτους 2018…..». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 4/193/01-02-2018) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 16.975,60 µε ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 2014ΕΠ53000002, και τίτλο 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», 
Υποέργο: «Αναπαραγωγή τουριστικών εντύπων έτους 2018», ως εξής: 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟ 

3πτυχο «ΗΠΕΙΡΟΣ» 5.000 2.100,00 

έντυπο «Epirus Trail» 2.500 Ελληνικά/2.500 Γερµανικά 2.750,00 
3πτυχο για τον ορεινό τουρισµό (2 
είδη) 

500 α’ είδος /1.500 β’ είδος 1.870,00 

θεµατικός χάρτης Περιφέρειας 
Ηπείρου στα γερµανικά 

3.000 1.050,00 

3πτυχο Α4 (2 είδη) 1.000 α’ είδος/1.000 β’ είδος 1.900,00 
χάρτης Π.Ε. Ιωαννίνων 3.000 2.540,00 
χάρτης πόλης και νήσου Ιωαννίνων 1.500 1.480,00 

Σύνολο: 13.690,00 
ΦΠΑ: 3.285,60 

Γενικό Σύνολο: 16.975,60 

 
και την ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών, στην εταιρεία «NEXT COM Α.Ε.», (Χαντέλη & 
Μπάρκα Ιωάννινα), βάσει της αριθµ. πρωτ.:8630/56/24-1-2018 πρόσκλησης του Τµήµατος 
Τουρισµού της ∆/νσης ∆ιά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εµπορίου & Τουρισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 
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……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 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. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 27ο 

Έγκριση µετάβασης στην Αθήνα, στις 25-01-2018, της Θεµατικής Αντιπεριφερειάρχη 
Ηπείρου Κοινωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης, Παναγιώτας Μητροκώστα, προκειµένου 
να παραστεί σε συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραµµάτων 
οικολογικού αλφαβητισµού 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 ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 ∆ιαύγεια» 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. 
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5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 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’) «∆απάνες 
µετακινούµενων εντός και εκτός επικράτειας» και την αριθµ. πρωτ. 2/74450/∆ΕΠ/24-11-2015 
(Α∆Α: 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 Περιφερειάρχη Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. οι. 9967/128/26-01-2018 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 10070/424/26-01-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση µετάβασης στην Αθήνα, στις 25-01-2018, της Θεµατικής 
Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου Κοινωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης, Παναγιώτας Μητροκώστα, 
προκειµένου να παραστεί σε συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων οικολογικού αλφαβητισµού  και την έγκριση της σχετικής δαπάνης, σύµφωνα 
µε τον συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα. 
 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 4/194/01-02-2018) 

Εγκρίνει τη µετάβαση της Θεµατικής Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου Κοινωνικής Συνοχής και 
Αλληλεγγύης, Παναγιώτας Μητροκώστα, στην Αθήνα στις 25-01-2018, για τη συµµετοχή της σε 
συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραµµάτων οικολογικού αλφαβητισµού 
, καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού € 20,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης της και 
τη διάθεση της απαιτούµενης πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριµένων πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2018, (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0716 ηµερήσια 
αποζηµίωση). 

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

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 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. Ζάψας Γεώργιος 

 

 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 30ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 

διαγωνισµού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Πυρασφάλεια κτιρίου 

Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού 64.300,00  € (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 ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 ∆ιαύγεια», 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. 

ΑΔΑ: ΨΒ037Λ9-ΜΕ2



97 

 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες 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.∆. 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 ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 
145), του Ν. 4128/2013 και του Ν. 4281/2014.  

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 9409/67/25-01-2018 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 9608/405/25-01-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην 
οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει τη µελέτη και τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου του θέµατος, 
προϋπολογισµού 64.300,00 €, που θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, µε Κ. Α. 
2017ΕΠ53000002 «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2017-2019 (Υποέργο : Πυρασφάλεια κτιρίου ΠΕ Θεσπρωτίας)», σύµφωνα µε την µε 
αριθµό 2971/89/10-01-2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την έγκριση διάθεσης 
πίστωσης ποσού 64.300,00 €. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων 
της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε το συνηµµένο 
Σχέδιο ∆ιακήρυξης, προκειµένου ο διαγωνισµός να διεξαχθεί µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 4/197/01-02-2018) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισµού, για την επιλογή αναδόχου 
κατασκευής του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε τίτλο «Πυρασφάλεια κτιρίου Π.Ε. Θεσπρωτίας», 
προϋπολογισµού 64.300,00 € (µε Φ.Π.Α.), µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. 
πρωτ. 9409/67/25-01-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του 
έργου, µε την αρ. 3371/22/25-01-2018 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
και εγκρίνει τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
530 Ηπείρου, µε Κ. Α. 2017ΕΠ53000002 «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019 και 

− Εγκρίνει την δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν δικαιολογείται η 
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του θέµατος, και πρέπει να 
γίνει ανοιχτός µειοδοτικός διαγωνισµός. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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4. Καραµπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 31ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 

του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Τµήµατος 

Επειγόντων Περιστατικών Ηγουµενίτσας µε Εθνική Οδό», προϋπολογισµού 247.800,00 € 

µε τον 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 ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 ∆ιαύγεια», 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. 
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5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες 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), του Ν. 
4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 
(ΦΕΚ Α’171), του Π.∆. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής 
∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 
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 ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 6604/47/18-01-2018 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
9622/409/25-01-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει 
τα τεύχη της µελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων) του έργου του θέµατος, όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 
θεωρήθηκε από την τεχνική υπηρεσία της  ∆ΤΕ ΠΕ Θεσπρωτίας και εγκρίθηκε µε την αρ. 
6611/48/18-01-2018  απόφασή της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Θεσπρωτίας, καθώς και 
Σχέδιο ∆ιακήρυξης ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού του παραπάνω έργου και εισηγείται την 
κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 
για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου, προκειµένου να προχωρήσει στην 
δηµοπράτηση του έργου. 

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

(απόφαση 4/198/01-02-2018) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισµού µε ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών 
δηµοσίων συµβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), µε κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µε βάση την τιµή, για 
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Τµήµατος Επειγόντων 
Περιστατικών Ηγουµενίτσας µε Εθνική Οδό», προϋπολογισµού 247.800,00 € µε τον Φ.Π.Α., 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, µε ΚΑ  2014ΕΠ53000003, µε τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάπτονται 
στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 6604/47/18-01-2018  εισήγηση της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 6611/48/18-01-2018 απόφασή της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Π.Ε. Θεσπρωτίας, και εγκρίνει την προκαλούµενη δαπάνη και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε 
ΚΑ2017ΕΠ53000003 «Σύνδεση Τµήµατος Επειγόντων Περιστατικών Ηγουµενίτσας µε Εθνική 
Οδό» και 

− Εγκρίνει την δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 

ΑΔΑ: ΨΒ037Λ9-ΜΕ2



101 

 

4. Καραµπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 9.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 32ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, από 17-01-2018, 
σύµφωνα µε την αριθµ. 5871/218/17-01-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεµβάσεις για αποκατάσταση ζηµιών που προκλήθηκαν 
από το κύµα κακοκαιρίας (ισχυρές βροχές – καταιγίδες – χιονοπτώσεις) που έπληξε τον 
Νοµό Θεσπρωτίας στις 12/01/2018. 

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 ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» 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. 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. 

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. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες 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. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 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). 

8. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.∆. 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. 

9. Την αριθ. πρωτ. 5871/218/17-01-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας 
για την έγκριση µίσθωσης από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας Ιδιωτικών Μηχανηµάτων, τα οποία εργάστηκαν από τις 17-01-2018 για 
επείγουσες επεµβάσεις για την αποκατάσταση ζηµιών που προκλήθηκαν από το κύµα 
κακοκαιρίας (ισχυρές βροχές – καταιγίδες – χιονοπτώσεις) που έπληξε τον Νοµό 
Θεσπρωτίας στις 12-01-2018, λαµβάνοντας υπόψη «…-Το γεγονός, ότι η Περιφερειακή Ενότητα 

Θεσπρωτίας δεν διαθέτει σε ετοιµότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό και υπαλληλικό 

προσωπικό που απαιτείται - Το κύµα κακοκαιρίας (ισχυρές βροχές – καταιγίδες – χιονοπτώσεις) που 

έπληξε τον Νοµό στις 12-01-2018 - Την ανάγκη για άµεση αντιµετώπιση των προκληθέντων ζηµιών 

και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο 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. 10154/381/26-
01-2018 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 10255/466/26-01-2018 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), µε την οποία η υπηρεσία, λαµβάνοντας υπόψη τη σχετική αριθ. 
πρωτ. 5871/218/17-01-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, καθώς και 
την ανάγκη για άµεση αντιµετώπιση των προκληθέντων ζηµιών και την αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας, εισηγείται την ανάθεση, 
µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, της µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης 
µε χειριστή και ειδικών µηχανηµάτων για επείγουσες επεµβάσεις, σύµφωνα µε τους 
συνηµµένους Πίνακες. 

11. 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 
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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 ∆ήµους, 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.  

Το µέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, δήλωσε ότι συµφωνεί κατ’ αρχήν για τη 
µίσθωση µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης, λόγω των εκτάκτων αναγκών από τα έντονα 
καιρικά φαινόµενα, και για την αποφυγή πληµµυρικών φαινοµένων, επιφυλάσσεται δε για 
την κρίση του, για την έγκριση των αντίστοιχων δαπανών. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 4/199/01-02-2018) 

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, 
επειγουσών εργασιών από 17-01-2018 για την αντιµετώπιση των προκληθέντων ζηµιών και την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας λόγω 
του κύµατος κακοκαιρίας (ισχυρές βροχές – καταιγίδες – χιονοπτώσεις) που έπληξε τον Νοµό 
στις 12-01-2018, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 5871/218/17-01-2018 απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας 
δεν διέθετε σε ετοιµότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό, που απαιτούνταν για άµεση 
αντιµετώπιση των προβληµάτων, υφίστατο δε δεδοµένη και επείγουσα η ανάγκη για την 
αποκατάσταση αυτών, προς αποφυγή ατυχηµάτων, όπως αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω 
στους σχετικούς πίνακες: 

1. Μίσθωση µηχανηµάτων για αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου στο δήµο 

Σουλίου Σαλονίκη – Λαµπανίτσα λόγω καταπτώσεων 

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο 

Ιδιοκτήτη 

Έναρξη 

εργασιών 

Αριθµός Μηχ/τος Τόπος Εργασίας 

1 Κήττας Αλέξανδρος 
(έδρα: Νεοχώρι 

Θεσπρωτίας   

Τηλ.: 6944302879) 

17-01-2018 

ΜΕ 51131 (JCB) Σαλονίκη - 

Λαµπανίτσα 

δήµου Σουλίου 

2 ΜΕ 51101 (JCB) 

3 HNΒ 9931 (ανατρ. Φορτηγό) 

           

2. Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµούς και αποφράξεις οδών και φρεατίων στο 

επαρχιακό δίκτυο προς Φιλιάτες, περιοχή Βρυσέλλας δήµου Φιλιατών 

 

  

Α/Α 

Ονοµατεπώνυµο 

Ιδιοκτήτη 

Έναρξη 

εργασιών 

Αριθµός Μηχ/τος Τόπος Εργασίας 

1 

Μπέλλος Στέφανος 
(Έδρα: Βρυσέλλα Φιλιατών 

Κιν: 6932662320) 

17-01-2018 

ΗΝΑ 7056 

(Ανατρεπόµενο Φορτηγό) 

Βρυσέλλα  

δήµου Φιλιατών 

2 
ΜΕ 34094 

(Εκσκαφέας φορτωτής 75 ΗΡ) 

3 
ΜΕ 40233 

(Φορτωτής 115 ΗΡ) 

4 
ΜΕ 86520 

(Εκσκαφέας 86520 131 ΗΡ)  
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3. Μίσθωση ειδικού µηχανήµατος για απόφραξη αγωγών οµβρίων στο επαρχιακό δίκτυο 

Π.Ε. Θεσπρωτίας  

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο 

Ιδιοκτήτη 

Έναρξη 

εργασιών 

Αριθµός Μηχ/τος Τόπος Εργασίας 

1 

Γείτονας Ευάγγελος 
(έδρα: Άγιος Σπυρίδωνας 

Άρτας 

Τηλ.: 6974499755) 

 

17-01-2018 ΜΕ 113632 (αποφρακτικό) Π.Ε. Θεσπρωτίας 

 

 

4. Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό κοίτης Καλπακιώτικου για αποφυγή 

πληµµυρικών φαινοµένων 

 

 

Α/Α 

Ονοµατεπώνυµο 

Ιδιοκτήτη 

Έναρξη 

εργασιών 

Αριθµός Μηχ/τος Τόπος Εργασίας 

1 
Κόντης Χρήστος 
(έδρα: Κεραµίτσα 

Θεσπρωτίας 

Τηλ.: 6974531481) 
17-01-2018 

ΗΝΑ 3659 (ανατρεπόµενο 

φορτηγό) 

Καλπακιώτικο 
2 ΜΕ 51173 (εκσκαφέας 93 ΗΡ) 

4 Κόντης Πέτρος 
(έδρα:  Κεραµίτσα 

δήµου Φιλιατών 

Τηλ.: 6944166278) 

ΜΕ 51167 (εκσκαφέας 95ΗΡ) 

5 ΜΕ 82773 (φορτωτής 130ΗΡ) 

6 ΕΚΒ 4877 (ανατρ. φορτηγό) 

 

5. Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό επαρχιακού δικτύου των λάκκων 

υδροσυλλογής για αποφυγή πληµµυρικών φαινοµένων στο επαρχιακό δίκτυο 

Ηγουµενίτσας, Νέας Σελεύκειας, Μαυρουδίου και Παραποτάµου  

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο 

Ιδιοκτήτη 

Έναρξη 

εργασιών 

Αριθµός Μηχ/τος Τόπος Εργασίας 

1 

Ο∆ΟΚΑΤ 
(έδρα: 23

ης
 Φεβρουαρίου 

22 - Ηγουµενίτσα 

Τηλ.: 6972604604) 

17-01-2018 

ΜΕ 51170 (φορτωτής 47ΗΡ) 

Επαρχιακό 

δίκτυο 

Ηγουµενίτσας, 

Νέας Σελεύκειας, 

Μαυρουδίου και 

Παραποτάµου 

 

2 
ΜΕ 40262  

(φορτωτής - εκσκαφέας 90ΗΡ) 

3 
ΜΕ 51196  

(φορτωτής - εκσκαφέας 93ΗΡ) 

4 
ΜΕ 121886               

(εκσκαφέας 175ΗΡ) 

5 
ΜΕ 121917                       

(εκσκαφέας 125ΗΡ) 
 

6. Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµούς επαρχιακού δικτύου από καταπτώσεις στο 

∆.∆. Νέας Σελεύκειας δήµου Ηγουµενίτσας   

 

  

Α/Α 

Ονοµατεπώνυµο 

Ιδιοκτήτη 

Έναρξη 

εργασιών 

Αριθµός Μηχ/τος Τόπος Εργασίας 

1 
Μάντζας Θωµάς 

(έδρα:  Μαυρούδι δήµου 

Ηγουµενίτσα 

17-01-2018 
ΜΕ 126361 (περιστρεφόµενος 

εκσκαφέας 90ΗΡ) 

∆.∆. Νέας 

Σελεύκειας 

δήµου 
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Τηλ.: 6979701021) Ηγουµενίτσας 

 

 

7. Μίσθωση µηχανηµάτων για βελτίωση πρόσβασης κτηνοτρόφων στην Ψάκα δήµου 

Σουλίου λόγω καταπτώσεων και νεροφαγιών από τις έντονες βροχοπτώσεις  

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο 

Ιδιοκτήτη 

Έναρξη 

εργασιών 

Αριθµός Μηχ/τος Τόπος Εργασίας 

1 
Τζίµας Ζήσης 

(έδρα: Παραπόταµος 

Θεσπρωτίας  

Τηλ.: 6945158281) 

17-01-2018 

ΗΝΑ 9177 

 (ανατρεπόµενο φορτηγό) Ψάκα  

δήµου Σουλίου 
2 ΜΕ 86508 (εκσκαφέας 122 ΗΡ) 

 

8. Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµούς ρεµάτων στο ∆.∆. Μαυρουδίου δήµου 

Ηγουµενίτσας για αποφυγή πληµµυρών   
 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο 

Ιδιοκτήτη 

Έναρξη 

εργασιών 

Αριθµός Μηχ/τος Τόπος Εργασίας 

1 
Γατσέλος Περικλής 

(έδρα: Αγ. Γεώργιος 

Παραπόταµος 

Θεσπρωτίας 

Τηλ.: 6946242094) 

17-01-2018 

ME 84749 

(JCB 93HP)  ∆.∆. Μαυρουδίου 

δήµου 

Ηγουεµνίτσας 2 
ΜΕ 40273 

(φορτωτής ερπυστρ. 125ΗΡ)  

       

9. Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό ποταµού Καλαµά από φραγές λόγω πτώσεων 

πλατάνων εντός της κοίτης στην περιοχή Σκάλα Φιλιατών  

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο 

Ιδιοκτήτη 

Έναρξη 

εργασιών 

Αριθµός Μηχ/τος Τόπος Εργασίας 

1 
∆ηµήτριος ∆ήµας 

(έδρα: Παλαιές Εκβολές 

Καλαµά 
Τηλ.: 6977592573) 

17-01-2018 

ΜΕ 40249 (εκσκαφέας 88HP) 

  Καλαµάς 

Περιοχής Σκάλας 

Φιλιατών 

2 ΜΕ 67901 (γερανός 20t) 

3 ΜΕ 115778 (JCB) 

4 ΜΕ 67901 (εκσκαφέας 85ΗΡ) 

5 ΗΝΕ 1900 (φορτηγό) 

            

10. Μίσθωση µηχανηµάτων για διανοίξεις – αποκαταστάσεις οδών στην περιοχή Σκάλας 

δήµου Φιλιατών από καταπτώσεις και νεροφαγές λόγω έντονων βροχοπτώσεων  

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο 

Ιδιοκτήτη 

Έναρξη 

εργασιών 

Αριθµός Μηχ/τος Τόπος Εργασίας 

1 Κ/Ξ ΠΟΡΦΥΡΗΣ 

ΑΘ. – ΑΦΟΙ ΝΤΙΝΑ 
(έδρα: Β. Ηπείρου 21 – 

Ηγουµενίτσα 

Τηλ.: 2665022400) 

17-01-2018 

ΗΝΑ 2092 (38t) 

Περιοχή Σκάλας 

δήµου Φιλιατών 

2 ΜΕ 51103 (εκσκαφέας 122ΗΡ) 

3 ME 51116 (JCB)  

4 
ME 37517  

(ισοπεδωτής γαίων 152HP) 

 

� 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 
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επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα, και για την αποκατάσταση της βατότητας του 
δικτύου, αλλά και για περιπτώσεις όπως η συγκριµένη του θέµατος. 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, για αποκαταστάσεις κυρίως στο οδικό δίκτυο, λόγω καιρικών 
φαινοµένων. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 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. Ζάψας Γεώργιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 34ο 

Έγκριση δαπάνης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την ανανέωση  του συµβολαίου πλήρους 

συντήρησης : ACE ERP eCM -Κατασκευή , ACE ERP eCM - Μελέτη/Κοστολόγηση, ACE 

ERP  eCM - ΣΑΥ ΦΑΥ  και ACE ERP eCM – Eπιµετρήσεις  (πρόγραµµα σύνταξης µελετών) 

από 1/1/2018 έως 31- 12-2018 µαζί µε συνδροµή συντελεστών αναθεώρησης. 

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 ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 ∆ιαύγεια» 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.  
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5. Την αριθµ. 10/52/08-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισµός έτους 2018 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 9415/68/25-
01-2018 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 9615/406/25-01-2018 στον φάκελο  εισηγήσεων 
2018 Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση 
πίστωσης, για την ανανέωση  του συµβολαίου πλήρους συντήρησης : ACE ERP eCM -
Κατασκευή , ACE ERP eCM - Μελέτη/Κοστολόγηση, ACE ERP  eCM - ΣΑΥ ΦΑΥ  και ACE 
ERP eCM – Eπιµετρήσεις  (πρόγραµµα σύνταξης µελετών) από 1/1/2018 έως 31- 12-2018 
µαζί µε συνδροµή συντελεστών.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 4/201/01-02-2018) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.488,00 (µε Φ.Π.Α.) για την ανανέωση  του συµβολαίου 

πλήρους συντήρησης : ACE ERP eCM -Κατασκευή , ACE ERP eCM - Μελέτη/Κοστολόγηση, ACE 

ERP  eCM - ΣΑΥ ΦΑΥ  και ACE ERP eCM – Eπιµετρήσεις  (πρόγραµµα σύνταξης µελετών) από 

1/1/2018 έως 31/12/2018 µαζί µε συνδροµή συντελεστών αναθεώρησης, σε βάρος των 

εγκεκριµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας  οικ. έτους 2018, φορέα 

072 και Κ.Α.Ε. 0899. 

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

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 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. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ  35ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 08-12-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την 

κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση δρόµου από θέση "Ζάβατο" µέχρι θέση 

"Μορσί" στην ΤΚ Πιστιανών ΠΕ 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 ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 ∆ιαύγεια», 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. 
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5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες 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.∆. 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 ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 
145), του Ν. 4128/2013 και του Ν. 4281/2014.  

6. Την αριθµ. 35/1714/30-10-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισµού µε ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µε βάση την 
τιµή, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση δρόµου από θέση "Ζάβατο" 
µέχρι θέση "Μορσί" στην ΤΚ Πιστιανών ΠΕ Άρτας», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 120.967,74 € και συνολικής δαπάνης µε 
ΦΠΑ 150.000,00 € µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 2800/19-10-2017 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 1930/06-10-2017 
απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε η διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε 
ΚΑ2014ΕΠ53000003 «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 ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

7. Την αριθµ. 43/2121/19-12-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το από 08-12-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής διαδικασίας 
για την σύναψη ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ Α’147), µε α/α Συστήµατος 66564 Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., για την κατασκευή του υποέργου της 
Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση δρόµου από θέση "Ζάβατο" µέχρι θέση "Μορσί" στην ΤΚ Πιστιανών ΠΕ 
Άρτας», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και 
αναθεώρηση) 120.967,74 € και συνολικής δαπάνης µε ΦΠΑ 150.000,00 € του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε ΚΑ2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση – αποχιονισµός - αποκατάσταση 
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 
2013ΕΠ03000011)», σύµφωνα µε το οποίο, προσωρινός µειοδότης αναδείχθηκε ο 
οικονοµικός φορέας «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΦΗΚΑΣ», ο οποίος προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση 
σαράντα τρία και τρία εκατοστά επί τοις εκατό (43,03 %) στις τιµές του Τιµολογίου της µελέτης 
και προσφερόµενο ποσό 59.766,91 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 
68.917,11 € χωρίς ΦΠΑ. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 120/23-01-2018 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
9076/396/24-01-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει 
συνηµµένα το πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύµβασης του 
έργου του θέµατος, στον προσωρινό ανάδοχο την Εργοληπτική Επιχείρηση του κ. Σωτήριου 
Σφήκα Ε.∆.Ε., η οποία προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση σαράντα τρία και τρία εκατοστά 
επί τοις εκατό (43,03 %), µε προσφερόµενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 68.917,11 € και συνολική 
δαπάνη µε ΦΠΑ 85.457,22 € όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρµόδια 
επιτροπή διαγωνισµού. 
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9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 4/202/01-02-2018) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 22-01-2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής διαδικασίας κάτω 
των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), που διενεργήθηκε στις 08-12-2017, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση δρόµου από θέση "Ζάβατο" µέχρι θέση 
"Μορσί" στην ΤΚ Πιστιανών ΠΕ Άρτας», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
& ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 120.967,74 € και συνολικής δαπάνης µε ΦΠΑ 150.000,00 € 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε ΚΑ2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση – αποχιονισµός - 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 
(π.κ 2013ΕΠ03000011)», σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, προέβη στον έλεγχο 
των δικαιολογητικών, τα οποία προσκόµισε ο προσωρινός µειοδότης του διαγωνισµού, που 
αναδείχθηκε βάσει του από 08-12-2017 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, το οποίο 
εγκρίθηκε µε την αριθµ. 43/2121/19-12-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, µετά τον διενεργηθέντα έλεγχο των δικαιολογητικών και αφού 
διαπίστωσε ότι προσκοµίσθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα και ότι είναι πλήρη και σύµφωνα µε τις 
σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/16 και τους όρους της διακήρυξης, εισηγείται την κατακύρωση της 
σύµβασης στον προσωρινό ανάδοχο την Εργοληπτική Επιχείρηση του κ. Σωτήριου Σφήκα Ε.∆.Ε, 
η οποία προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση σαράντα τρία και τρία εκατοστά επί τοις εκατό (43,03 
%), µε προσφερόµενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 68.917,11 € και συνολική δαπάνη µε ΦΠΑ 85.457,22 €.  

Β. Κατακύρωση του αποτελέσµατος 

− Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), που διενεργήθηκε στις 08-12-2017, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση δρόµου από θέση "Ζάβατο" µέχρι θέση "Μορσί" στην ΤΚ Πιστιανών ΠΕ 
Άρτας», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και 
αναθεώρηση) 120.967,74 € και συνολικής δαπάνης µε ΦΠΑ 150.000,00 €, σύµφωνα µε το από 
08-12-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, το οποίο εγκρίθηκε µε την αριθµ. 43/2121/19-
12-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, 22-01-2018 Πρακτικού 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, δεδοµένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία 
προσκόµισε νόµιµα και εµπρόθεσµα, είναι πλήρη και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 
4412/16 και τους όρους της διακήρυξης και  

− Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονοµικό φορέα την Εργοληπτική 
Επιχείρηση του κ. Σωτήριου Σφήκα Ε.∆.Ε., την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο ποσό των 85.457,22 € µε Φ.Π.Α., και την προκαλούµενη 
δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε ΚΑ2014ΕΠ53000003 
«Συντήρηση – αποχιονισµός - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000011). 

……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 

ΑΔΑ: ΨΒ037Λ9-ΜΕ2



113 

 

4. Καραµπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος  
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 9.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 36ο 

Έγκριση του από 18-01-2018 Πρακτικού και του από 19-01-2018 παραρτήµατος αυτού 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές µονάδες στην περιοχή µεταξύ των 
οικισµών Αγίου Σπυρίδωνα και Βίγλας ΠΕ Άρτας», 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 ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 

ΑΔΑ: ΨΒ037Λ9-ΜΕ2



115 

 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», 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) «∆ηµόσιες 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), του Ν. 
4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 
(ΦΕΚ Α’171), του Π.∆. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής 
∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 
4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125).  

6. Την αριθµ. 37/1772/08-11-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισµού µε ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µε βάση 
την τιµή, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση προσβάσεων σε 
παραγωγικές µονάδες στην περιοχή µεταξύ των οικισµών Αγίου Σπυρίδωνα και Βίγλας ΠΕ 
Άρτας», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και 
αναθεώρηση) 241.935,48 € και συνολικής δαπάνης µε ΦΠΑ 300.000,00 € µε τους όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 3000/02-11-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα 
µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 1520/14-07-2017 απόφαση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, και εγκρίνει τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε ΚΑ2014ΕΠ53000003 «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 ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 165/23-01-2018 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
9075/395/24-01-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), µε την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει προς έγκριση, το από 18-01-2018 Πρακτικό και το από 19-01-2018 παράρτηµα 
αυτού της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού που διενεργήθηκε στις 18-01-2018 για την 
κατασκευή του έργου του θέµατος. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 4/203/01-02-2018) 

Εγκρίνει το από 18-01-2018 Πρακτικό και το από 19-01-2018 παράρτηµα αυτού, της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού της ανοιχτής διαδικασίας, που διενεργήθηκε στις 18-01-2018, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές 
µονάδες στην περιοχή µεταξύ των οικισµών Αγίου Σπυρίδωνα και Βίγλας ΠΕ Άρτας», 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 
241.935,48 € και συνολικής δαπάνης µε ΦΠΑ 300.000,00 €, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε ΚΑ2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση – αποχιονισµός - 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 
(π.κ 2013ΕΠ03000011),  
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τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο 
µέρος αυτής, και σύµφωνα µε τα οποία, προσωρινός µειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική 
Επιχείρηση του κ. ∆ηµητρίου Φούκα Ε∆Ε, η οποία προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση 
σαράντα έξι και δώδεκα εκατοστά επί τοις εκατό (46,12 %) στις τιµές του Τιµολογίου της µελέτης 
και προσφερόµενο ποσό 113.312,54 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 
130.359,60 € χωρίς ΦΠΑ. 

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

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 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. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ  ∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  ( Ε ∆ )  

 

Στην Άρτα σήµερα την 18.01.2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 πµ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 

στα γραφεία της ∆ΤΕΠΕ Άρτας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν 

4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε το Αρ. Πρωτ. ΤΤ 3413/04.12.2017 πρακτικό κλήρωσης της ∆ΤΕΠΕ 

Άρτας, µετά την αρ. 40/1939/30.11.2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 

προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που 

κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου «Βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές µονάδες στην περιοχή µεταξύ 

των οικισµών Αγίου Σπυρίδωνα και Βίγλας ΠΕ Άρτας», η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 67015 αριθµό 

συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 17PROC002355155 2017-12-05. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Μηχανικός της ∆ΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος, 

2. Αλεξία Παππά, ΠΕ Μηχανικός της ∆ΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος, και 

3. Στεφανία Κεραµά, ΤΕ Μηχανικός της ∆ΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,  

Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 16.01.2018, 

ηµέρα Τρίτη και ώρα 1000 πµ και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 

18.01.2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 1000 πµ. 

 

1. Προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο 

ΕΣΗ∆ΗΣ µε τα διαπιστευτήρια της (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 

επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 67015 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισµός ήταν 

χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εµπρόθεσµα 

στο διαγωνισµό προσφορές από τους παρακάτω συµµετέχοντες: 

α/α Ονοµατεπώνυµο 

Ηµεροµηνία 

υποβολής 

προσφοράς 

Ώρα 

υποβολής 

προσφοράς 

1 ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ ΑΤΕ 11/01/2018 11:01:19 

2 ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 15/01/2018 11:03:26 

3 ΕΡΓΟ∆ΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 15/01/2018 14:48:23 

4 ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ 15/01/2018 14:54:07 

5 ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 15/01/2018 20:16:43 

6 ΜΑΡΙΝΑ Β. ΜΗΤΡΟΓΕΩΡΓΟΥ 15/01/2018 20:54:40 

7 Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ∆ΙΟΠΤΡΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΗ Ε.Ε. 

16/01/2018 09:18:10 

8 ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ 16/01/2018 09:20:19 

9 ΦΟΥΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 16/01/2018 09:43:15 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 

περιεχόµενο των προσφορών.  

2. Στη συνέχεια τα µέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την 

αποσφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα 

διαπιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να 

αποσφραγισθούν οι προσφορές. 
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3. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα 

αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά συµµετοχής» και «Οικονοµική Προσφορά» των 

προσφορών. 

4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές 

είχαν λάβει από το σύστηµα, τους παρακάτω αναφερόµενους µοναδικούς αριθµούς κατάθεσης: 

α/α Ονοµατεπώνυµο Α/Α κατάθεσης 

1 ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ ΑΤΕ 54204 

2 ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 57054 

3 ΕΡΓΟ∆ΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 54085 

4 ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ 57085 

5 ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 56498 

6 ΜΑΡΙΝΑ Β. ΜΗΤΡΟΓΕΩΡΓΟΥ 57141 

7 Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ∆ΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΗ Ε.Ε. 57174 

8 ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ 57114 

9 ΦΟΥΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 56963 

5. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη, κατά σειρά µειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθµητικής 

αναγραφής των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και της οµαλής µεταξύ τους σχέσης και διαπίστωσε 

ότι οι συµµετέχοντες γίνονται δεκτοί. Μετά τα παραπάνω συντάχθηκε ο πίνακας συµµετεχόντων 

κατά σειρά µειοδοσίας: 

 

α/α Ονοµατεπώνυµο Έκπτωση 

Προσφερόµενο 

ποσό 

(χωρίς απρόβλεπτα,  

αναθεώρηση & ΦΠΑ) 

 1 ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ 59,61 % 84.949,07 € 

 2 ΜΑΡΙΝΑ Β. ΜΗΤΡΟΓΕΩΡΓΟΥ 55,12 % 94.385,75 € 

 3 ΦΟΥΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 46,12 % 113.312,54 € 

 4 ΕΡΓΟ∆ΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 44,98 % 115.701,03 € 

 5 ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ ΑΤΕ 44,00 % 117.766,70 € 

 6 ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 43,75 % 118.290,04 € 

 7 Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ∆ΙΟΠΤΡΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΗ Ε.Ε. 
42,00 % 121.972,67 € 

 8 ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 40,51 % 125.100,40 € 

 9 ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ 36,99 % 132.508,70 € 

6. Ακολούθως η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχοµένου του ηλεκτρονικού φακέλου 

«∆ικαιολογητικά συµµετοχής» που είχαν υποβάλει οι συµµετέχοντες. Οι διαγωνιζόµενοι και τα 

δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής: 

 

 

 

 

 

α/α Ονοµατεπώνυµο 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΕΥ∆ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΟΣΟ 

(€) 
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ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

Ι∆ΡΥΜΑ 

 1 ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ ΑΤΕ 917ILG1745044 

19/12/2017 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

4.840,00 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 2 ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΥ 

e-7055 

10/01/2018 

ΤΜΕ∆Ε 

4.840,00 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 3 ΕΡΓΟ∆ΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. e-7036 

10/01/2018 

ΤΜΕ∆Ε 

4.840,00 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 4 ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

e-7083 

11/01/2018 

ΤΜΕ∆Ε 

4.840,00 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 5 ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

e-7053 

10/01/2018 

ΤΜΕ∆Ε 

4.840,00 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 6 ΜΑΡΙΝΑ Β. ΜΗΤΡΟΓΕΩΡΓΟΥ e-7403 

15/01/2018 

ΤΜΕ∆Ε 

4.840,00 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 7 Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. 

∆ΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΗ Ε.Ε. 

e-6295 

22/12/2017 

ΤΜΕ∆Ε 

4.840,00 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 8 ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ e-7091 

11/01/2018 

ΤΜΕ∆Ε 

4.850,00 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 9 ΦΟΥΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ e-6739 

05/01/2018 

ΤΜΕ∆Ε 

4.840,00 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 

Λόγω του ότι σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 5β της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από 

την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζεται υποχρεωτικά από τον 

οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, η πρωτότυπη 

εγγυητική επιστολή συµµετοχής, η Επιτροπή αποφάσισε να διακόψει τη συνεδρίαση για την εποµένη 

ηµέρα, την ίδια ώρα 10:00 πµ, για να προχωρήσει στον παραπάνω έλεγχο και να ολοκληρώσει το 

Πρακτικό Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.  

Μετά ταύτα η Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό και λύθηκε η συνεδρίαση. 

 

 

 Άρτα, 18.01.2018  
 Η Επιτροπή  
   
   

1. Ιωάννα Ζαρκάδα 2. Αλεξία Παππά 3. Στεφανία Κεραµά 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ  ∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  ( Ε ∆ )  ( π α ρ ά ρ τ η µ α )  

 

Στην Άρτα σήµερα την 19.01.2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πµ συνήλθε, εκ νέου, σε 

συνεδρίαση στα γραφεία της ∆ΤΕΠΕ Άρτας η επιτροπή διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού 

για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές 

µονάδες στην περιοχή µεταξύ των οικισµών Αγίου Σπυρίδωνα και Βίγλας ΠΕ Άρτας», µε την 

ίδια σύνθεση, δηλαδή αποτελούµενη από τους: 

4. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Μηχανικός της ∆ΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος, 

5. Αλεξία Παππά, ΠΕ Μηχανικός της ∆ΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος, και 

6. Στεφανία Κεραµά, ΤΕ Μηχανικός της ∆ΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,  

προκειµένου να προχωρήσει στην έλεγχο των στοιχείων και δικαιολογητικών των διαγωνιζοµένων και 

στην ολοκλήρωση του Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

7. Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο αυτών όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 5β της διακήρυξης. 

Σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονοµικοί φορείς κατέθεσαν στο πρωτόκολλο 

της ∆ΤΕΠΕ Άρτας, λαµβάνοντας αριθµό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι 

παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην Επιτροπή: 

α/α Ονοµατεπώνυµο Αρ. Πρωτ. 

Ώρα 

κατάθεσης 

ΕΕ 

1 ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ ΑΤΕ 49/12.01.2018 08:14 

2 ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 77/16.01.2018 10:32 

3 ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 87/16.01.2018 10:42 

4 ΕΡΓΟ∆ΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 104/17.01.2018 12:40 

5 ΦΟΥΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 111/18.01.2018 11:08 

6 ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ 121/19.01.2018 08:25 

7 ΜΑΡΙΝΑ Β. ΜΗΤΡΟΓΕΩΡΓΟΥ 124/19.01.2018 09:58 

8 Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ∆ΙΟΠΤΡΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΗ Ε.Ε. 
132/19.01.2018 11:55 

9 ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ - - 

Από τα παραπάνω προέκυψε ότι όλοι οι συµµετέχοντες υπέβαλαν εµπροθέσµως και νοµοτύπως, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη, τους ενσφράγιστους φάκελους εκτός των συµµετεχόντων 

«ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ», «ΜΑΡΙΝΑ Β. ΜΗΤΡΟΓΕΩΡΓΟΥ» και «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. δ.τ. ∆ΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΗ Ε.Ε.» των οποίων οι φάκελοι υποβλήθηκαν εκπροθέσµως, και 

του συµµετέχοντος «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ» ο οποίος δεν υπέβαλλε τον φάκελο και για το λόγο αυτό 

απορρίπτονται από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού. 

8. Η Επιτροπή διαγωνισµού πραγµατοποίησε τον απαραίτητο έλεγχο των εγγυητικών επιστολών βάσει 

του άρθρου 72 παρ.5 του Ν 4412/2016 και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους.  

9. Από την παραπάνω διαδικασία προκύπτει ο πίνακας που ακολουθεί: 

 

α/α Ονοµατεπώνυµο Έκπτωση 

Προσφερόµενο ποσό 

(χωρίς απρόβλεπτα,  

αναθεώρηση & ΦΠΑ) 

Παρατηρήσεις 

 1 ΦΟΥΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 46,12 % 113.312,54 € ∆ΕΚΤΟΣ 

 2 ΕΡΓΟ∆ΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 44,98 % 115.701,03 € ∆ΕΚΤΟΣ 

 3 ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ ΑΤΕ 44,00 % 117.766,70 € ∆ΕΚΤΟΣ 
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 4 ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
43,75 % 118.290,04 € ∆ΕΚΤΟΣ 

 5 ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΥ 
40,51 % 125.100,40 € ∆ΕΚΤΟΣ 

 6 ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
59,61 % 84.949,07 € ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΣ 

 7 ΜΑΡΙΝΑ Β. ΜΗΤΡΟΓΕΩΡΓΟΥ 55,12 % 94.385,75 € ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΣ 

 8 Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. 

∆ΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΗ Ε.Ε. 
42,00 % 121.972,67 € ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΣ 

 9 ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ 36,99 % 132.508,70 € ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΣ 

Μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται η 

εργοληπτική επιχείρηση ΦΟΥΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 

 

Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 

1. Την ∆ιακήρυξη του έργου «Βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές µονάδες στην περιοχή µεταξύ 

των οικισµών Αγίου Σπυρίδωνα και Βίγλας ΠΕ Άρτας» η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 37/1772/08-

11-2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

2. Τις υποβληθείσες προσφορές. 

3. Τις διατάξεις του Ν 4412/2016. 

4. Τον ανωτέρω πίνακα. 

Συντάσσει το παρόν πρακτικό και εισηγείται προς τη Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου την 

έγκρισή του και τη ανακήρυξη προσωρινού ανάδοχου του έργου τον ΦΟΥΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ο οποίος 

προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση σαράντα έξι και δώδεκα εκατοστά επί τοις εκατό (46,12 %) στις 

τιµές του Τιµολογίου της µελέτης και προσφερόµενο ποσό 113.312,54 € χωρίς απρόβλεπτα, 

αναθεώρηση και ΦΠΑ και 130.359,60 € χωρίς ΦΠΑ. 

 

 

 Άρτα, 19.01.2018  
 Η Επιτροπή  
   
   

1. Ιωάννα Ζαρκάδα 2. Αλεξία Παππά 3. Στεφανία Κεραµά 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 37ο
 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 23-11-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 

διαγωνισµού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση βατότητας και 

κατασκευή κατεστραµµένων τοιχίων επί του οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», 

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 ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 ∆ιαύγεια», 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. 
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5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες 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), του Ν. 
4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 
Α’171), του Π.∆. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 
80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 
4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125).  

6. Την αριθµ. 35/1713/30-10-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας συνοπτικού διαγωνισµού, για την επιλογή 
αναδόχου κατασκευής του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας και 
κατασκευή κατεστραµµένων τοιχίων επί του οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισµού 
δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 40.322,58 € και 
συνολικής δαπάνης µε ΦΠΑ 50.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 071 και ΚΑΕ 
9762, του προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2017, από τους πόρους των Τελών 
Αδειών Κυκλοφορίας & Μεταβίβασης Αυτοκινήτων έτους 2017, µε όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. 
πρωτ. 2874/25-10-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική 
Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
πρωτ. 2503/21-09-2017 απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας. Επίσης εγκρίθηκε η 
δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Άρτας. 

7. Την αριθµ. 40/2000/30-11-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το από 23-11-2017 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισµού, που διενεργήθηκε στις 23-11-2017, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας µε τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας και 
κατασκευή κατεστραµµένων τοιχίων επί του οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισµού 
δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 40.322,58 € και 
συνολικής δαπάνης µε ΦΠΑ 50.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 071 και ΚΑΕ 
9762, του προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2017, από τους πόρους των Τελών 
Αδειών Κυκλοφορίας & Μεταβίβασης Αυτοκινήτων έτους 2017, κατά την οποία, προσωρινός 
µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση του κ. Φώτιου Στεφάνου, µε ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης σαράντα έξι επί τοις εκατό (46,00 %) στις τιµές του Τιµολογίου της µελέτης και 
προσφερόµενο ποσό 21.774,19 € χωρίς ΦΠΑ €. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 154/30-01-2018 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
11436/489/30-01-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής: «…Σας υποβάλλουµε το από 29.1.2018 Πρακτικό ελέγχου 
δικαιολογητικών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (Ε∆) για την κατασκευή του παραπάνω έργου, 
και παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης σύµφωνα µε το νόµο 
4412/2016. Αφού η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 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. 
Φώτιου Στεφάνου η οποία προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα έξι επί τοις εκατό 
(46,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 21.774,19 € και συνολική δαπάνη µε ΦΠΑ 
27.000,00 €.Σχετικά σας γνωρίζουµε ότι εισηγούµαστε την ανάθεση του παραπάνω έργου στην 
παραπάνω εργοληπτική επιχείρηση. …». 
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9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 4/204/01-02-2018) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 29-01-2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής διαδικασίας, 
συνοπτικού διαγωνισµού, που διενεργήθηκε στις 23-11-2017, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας µε τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας και κατασκευή 
κατεστραµµένων τοιχίων επί του οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισµού δηµοπράτησης 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 40.322,58 € και συνολικής δαπάνης 
µε ΦΠΑ 50.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 071 και ΚΑΕ 9762, του προϋπολογισµού 
της Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2017, σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, προέβη στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία προσκόµισε ο προσωρινός µειοδότης του διαγωνισµού, 
που αναδείχθηκε βάσει του από 23-11-2017 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, το οποίο 
εγκρίθηκε µε την αριθµ. 40/2000/30-11-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, 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 στην Εργοληπτική Επιχείρηση του κ. Φώτιου Στεφάνου, 
η οποία προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα έξι επί τοις εκατό (46,00%) και 
προσφερόµενο ποσό χωρίς Φ.Π.Α. 21.774,19 €  και συνολική δαπάνη µε ΦΠΑ 27.000,00 €. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισµού, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση βατότητας και 
κατασκευή κατεστραµµένων τοιχίων επί του οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισµού 
δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 40.322,58 € και 
συνολικής δαπάνης µε ΦΠΑ 50.000,00 €, στον οριστικό ανάδοχο, Εργοληπτική Επιχείρηση του κ. 
Φώτιου Στεφάνου, η οποία προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα έξι επί τοις εκατό 
(46,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς Φ.Π.Α. 21.774,19 €  και συνολική δαπάνη µε ΦΠΑ 
27.000,00 €. 

σύµφωνα µε το από 23-11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, το οποίο εγκρίθηκε µε 
την αριθµ. 40/2000/30-11-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, 
από 29-01-2018 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 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 κ. Φώτιου 
Στεφάνου και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, 
στο ποσό των 27.000,00 € µε ΦΠΑ, και την προκαλούµενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του 
Ε.Φ. 071 και ΚΑΕ 9762, του προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2017, από τους πόρους 
των Τελών Αδειών Κυκλοφορίας & Μεταβίβασης Αυτοκινήτων έτους 2017. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές, αποφάσεις 
της Ο.Ε., 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 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
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Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραµπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

 

 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 38ο 

Έγκριση του από 25-01-2018 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 25-01-2018 

ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισµού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 

Άρτας «∆ιαπλάτυνση οχετού σε τάφρο απορροής παράλληλο της Ε.Ο. Άρτας – Αντιρρίου 

στον οικισµό Αγίων Αναργύρων», προϋπολογισµού € 13.000,00 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 ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 ∆ιαύγεια», 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. 
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5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες 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), του Ν. 
4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 
Α’171), του Π.∆. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 
80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 
4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125)..  

6. Την αριθµ. 40/1936/30-11-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίστηκε η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισµού, για την επιλογή 
αναδόχου κατασκευής του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «∆ιαπλάτυνση οχετού σε τάφρο 
απορροής παράλληλο της Ε.Ο. Άρτας – Αντιρρίου στον οικισµό Αγίων Αναργύρων», 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 
10.483,87 € και συνολικής δαπάνης µε ΦΠΑ 13.000,00 € µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν 
από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
3227/20-11-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, 
Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
πρωτ. 3173/15-11-2017 απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και εγκρίνει τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε ΚΑ 
2014ΕΠ53000004 «Αποκατάσταση – καθαρισµός αντιπληµµυρικών έργων στην Περιφέρεια 
Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000016)». Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, 
βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. Οικ. 201/26-01-2018 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
9828/416/26-01-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), µε την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει προς έγκριση, το από 25-01-2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισµού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«∆ιαπλάτυνση οχετού σε τάφρο απορροής παράλληλο της Ε.Ο. Άρτας – Αντιρρίου στον 
οικισµό Αγίων Αναργύρων», προϋπολογισµού € 13.000,00 µε ΦΠΑ. για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, προσωρινός µειοδότης αναδείχθηκε 
η εργοληπτική επιχείρηση του κ. Γεώργιου Κιτσοπάνου Ε∆Ε, µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
σαράντα τέσσερα επί τοις εκατό (44,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 5.870,97  € και 
συνολική δαπάνη µε ΦΠΑ 7.280,00 €. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 4/205/01-02-2018) 

Εγκρίνει το από 25-01-2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής διαδικασίας  
συνοπτικού διαγωνισµού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «∆ιαπλάτυνση οχετού σε 
τάφρο απορροής παράλληλο της Ε.Ο. Άρτας – Αντιρρίου στον οικισµό Αγίων Αναργύρων», 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 
10.483,87 € και συνολικής δαπάνης µε ΦΠΑ 13.000,00 €,  το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα 
απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής και σύµφωνα µε το οποίο, 
προσωρινός µειοδότης  του διαγωνισµού αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση Γεώργιος 
Κιτσοπάνος Ε∆Ε, µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα τέσσερα επί τοις εκατό (44,00%) και 
προσφερόµενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 5.870,97  € και συνολική δαπάνη µε ΦΠΑ 7.280,00 €. 
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� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, όπως και στις σχετικές αποφάσεις 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 

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

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 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. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ  ∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  ( Ε ∆ )  

που έγινε µε την διαδικασία «συνοπτικός διαγωνισµός» του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και 
το σύστηµα προσφοράς του άρθρου 125 του ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου: 

«Διαπλάτυνση οχετού σε τάφρο απορροής παράλληλο της Ε.Ο. Άρτας – Αντιρρίου 

στον ο ικ ισµό Αγίων Αναργύρων». 

Στην Άρτα και στα γραφεία της ∆ΤΕΠΕ Άρτας σήµερα στις 25.01.2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 1000 πµ 
οι: 

7. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός της ∆ΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος, 

8. Στεφανία Κεραµά, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός της ∆ΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος, και 

9. Νικόλαος Σερβετάς, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός της ∆ΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,  

µέλη της επιτροπής διαγωνισµού, όπως κληρωθήκαµε σύµφωνα µε το Αρ. Πρωτ. 

145/22.01.2018 πρακτικό κλήρωσης της ∆ΤΕΠΕ Άρτας, µετά την αρ. 35/1871/21.12.2016 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαµε σε δηµόσια συνεδρίαση 

για την διεξαγωγή δηµοπρασίας για την κατασκευή του παραπάνω έργου. 

Αφού ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε την έναρξη παραλαβής των προσφορών ο κήρυκας 

κάλεσε τους ενδιαφερόµενους να παραδώσουν το φάκελο µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής 

µαζί µε τον φάκελο των οικονοµικών προσφορών. 

Παρουσιάστηκαν και παρέδωσαν τις προσφορές συνοδευµένες από αίτηση υποβολής, οι 

κατωτέρω εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ µε τάξη πτυχίου Α1 τάξη και 

άνω ή στα Νοµαρχιακά Μητρώα για έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ. 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΤΑΞΗ 

ΠΤΥΧΙΟΥ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

1. Κιτσοπάνος Γεώργιος 18.000,00 € Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ 

2. Κάλλια Ευαγγελία  Α1 -//- 

3. Στεφάνου Φώτιος 53.000,00 € -//- 

4. Παπαϊωάννου Απόστολος Α2 -//- 

5. Ζιώβας Σπυρίδων Α1 -//- 

6. Κατέρος Παναγιώτης 1η  -//- 

7. Ν. ΝΑΙΚΑΣ-Μ. ΧΡΗΣΤΟΥ Ο.Ε. 30.000,00 € -//- 

8. Αλυµάρας Βασ. Χρήστος 1η  -//- 

Αφού δεν παρουσιάστηκε καµία άλλη εργοληπτική επιχείρηση και πέρασε η ώρα λήξεως 

επίδοσης προσφορών που ορίζεται στη διακήρυξη ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε λήξασα την 

παράδοση των προσφορών. 

Κατόπιν  αριθµήθηκαν και µονογραφήθηκαν από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής οι 

φάκελοι και τα δικαιολογητικά συµµετοχής Οι προσφορές  καταχωρήθηκαν στον  Πίνακα 

Επίδοσης Προσφορών που συνοδεύει το παρόν Πρακτικό, στον οποίο έχουν καταγραφεί τα 

νοµιµοποιητικά έγγραφα σύµφωνα µε το άρθρο 24.2 της διακήρυξης και συγκεκριµένα: 

Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης  (ΤΕΥ∆). 
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Στη συνέχεια η Επιτροπή παρουσία και των διαγωνιζοµένων άρχισε την αποσφράγιση των 

φακέλων της οικονοµικής προσφοράς. Οι προσφορές αφού αριθµήθηκαν και µονογραφήθηκαν 

από όλα τα µέλη της Επιτροπής καταχωρήθηκαν στο πρακτικό µε τη σειρά επίδοσης των 

προσφορών όπως παρακάτω: 

 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΕΝΙΑΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ  

(χωρίς απρόβλεπτα, 

αναθεώρηση & ΦΠΑ) 

1. Κιτσοπάνος Γεώργιος 44,00 % 5.105,13 

2. Κάλλια Ευαγγελία  31,00 % 6.290,25 

3. Στεφάνου Φώτιος 39,00 % 5.560,94 

4. Παπαϊωάννου Απόστολος 33,00 % 6.107,92 

5. Ζιώβας Σπυρίδων 42,00 % 5.287,45 

6. Κατέρος Παναγιώτης 31,00 % 6.290,25 

7. Ν. ΝΑΙΚΑΣ-Μ. ΧΡΗΣΤΟΥ Ο.Ε. 13,00 % 7.931,18 

8. Αλυµάρας Βασ. Χρήστος 34,00 % 6.016,76 

Έγινε πλήρης έλεγχος των οικονοµικών προσφορών, της ολόγραφης και της αριθµητικής 

αναγραφής των ποσοστών. 

Η Επιτροπή συµπλήρωσε ή διόρθωσε µε κόκκινο µελάνι τον προϋπολογισµό προσφοράς στα 

έντυπα των Οικονοµικών προσφορών και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των παραδεκτών 

προσφορών κατά σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας από την µικρότερη προσφορά). 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΕΝΙΑΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ  

(χωρίς 

απρόβλεπτα, 

αναθεώρηση & 

ΦΠΑ) 

1. Κιτσοπάνος Γεώργιος 44,00 % 5.105,13 

2. Ζιώβας Σπυρίδων 42,00 % 5.287,45 

3. Στεφάνου Φώτιος 39,00 % 5.560,94 

4. Αλυµάρας Βασ. Χρήστος 34,00 % 6.016,76 

5. Παπαϊωάννου Απόστολος  33,00 % 6.107,92 

6. Κάλλια Ευαγγελία 31,00 % 6.290,25 

7. Κατέρος Παναγιώτης 31,00 % 6.290,25 

8. Ν. ΝΑΙΚΑΣ-Μ. ΧΡΗΣΤΟΥ Ο.Ε. 13,00 % 7.931,18 

Στη συνέχεια έγινε πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων ως 

προς την ορθή συµπλήρωση και υποβολή, ο οποίος ολοκληρώθηκε αυθηµερόν.  

Μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται η εργοληπτική 

επιχείρηση του Γεωργίου Κιτσοπάνου. Η Επιτροπή διαγωνισµού εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης 
στον ανωτέρω µειοδότη, ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα τέσσερα επί τοις εκατό 

(44,00 %) στις τιµές του Τιµολογίου της µελέτης και προσφερόµενο ποσό 5.870,97 € χωρίς ΦΠΑ. 

 Άρτα, 20.06.2017 

 Η Επιτροπή 
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 1. Ιωάννα Ζαρκάδα 

 2. Στεφανία Κεραµά  

 3. Νικόλαος Σερβετάς  
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 39ο 

Έγκριση του από 23-01-2018 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 23-01-2018 

ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισµού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 

Άρτας «Βελτίωση πρόσβασης σε παραγωγική µονάδα (πτηνοτροφείο) ∆ήµου Νικολάου 

Σκουφά ∆.Ε. Κοµποτίου», προϋπολογισµού € 40.000,00 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 ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 ∆ιαύγεια», 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. 
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5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες 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), του Ν. 
4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 
Α’171), του Π.∆. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 
80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 
4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125)..  

6. Την αριθµ. 38/1856/20-11-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η  διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισµού, για την επιλογή 
αναδόχου κατασκευής του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε 
παραγωγική µονάδα (πτηνοτροφείο) ∆ήµου Νικολάου Σκουφά ∆.Ε Κοµποτίου», 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 
32.258,06 € και συνολικής δαπάνης µε ΦΠΑ 40.000,00 € µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν 
από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
3162/14-11-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, 
Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
πρωτ. 2635/03-11-2017 απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και εγκρίνει τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α 
2014ΕΠ53000003 «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 ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. Οικ. 236/30-01-2018 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
11433/488/30-01-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), µε την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει προς έγκριση, το από 23.1.2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (Ε∆) για 
την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, Προσωρινός µειοδότης 
αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση του κ. ∆ηµητρίου Φούκα, µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
πενήντα οκτώ επί τοις εκατό (58,00 %) και προσφερόµενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 13.548,39 € και 
συνολική δαπάνη µε ΦΠΑ 16.800,00 €. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 4/206/01-02-2018) 

Εγκρίνει το από 23-01-2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής διαδικασίας 
συνοπτικού διαγωνισµού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση πρόσβασης σε 
παραγωγική µονάδα (πτηνοτροφείο) ∆ήµου Νικολάου Σκουφά ∆.Ε. Κοµποτίου», 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 
32.258,06 € και συνολικής δαπάνης µε ΦΠΑ 40.000,00 €, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα 
απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής και σύµφωνα µε το οποίο, 
προσωρινός µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση του κ. ∆ηµητρίου Φούκα, µε ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης πενήντα οκτώ επί τοις εκατό (58,00 %) και προσφερόµενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 
13.548,39 € και συνολική δαπάνη µε ΦΠΑ 16.800,00 €. 

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

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 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. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  ( Ε Δ )  

που έγινε µε την διαδικασία «συνοπτικός διαγωνισµός» του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και το σύστηµα 

προσφοράς του άρθρου 125 του ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση πρόσβασης σε 
παραγωγική µονάδα (πτηνοτροφείο) δήµου Νικολάου Σκουφά ∆.Ε Κοµποτίου». 

Στην Άρτα και στα γραφεία της ∆ΤΕΠΕ Άρτας σήµερα στις 23.1.2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10
00

 πµ οι: 

10. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός της ∆ΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος, 

11. Γεώργιος Γεωργούλας, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος, και 

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

μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, όπως κληρωθήκαμε σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. 137/19.1.2018 πρακτικό κλήρωσης 

της ΔΤΕΠΕ Άρτας, μετά την αρ. 40/1939/30.11.2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, 

συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση για την διεξαγωγή δημοπρασίας για την κατασκευή του παραπάνω έργου. 

Αφού ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε την έναρξη παραλαβής των προσφορών ο κήρυκας κάλεσε τους 
ενδιαφερόµενους να παραδώσουν το φάκελο µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής µαζί µε τον φάκελο των 

οικονοµικών προσφορών. 

Παρουσιάστηκαν και παρέδωσαν τις προσφορές συνοδευµένες από αίτηση υποβολής ή στο πρωτόκολλο 

της ∆ΤΕΠΕ Άρτας, οι κατωτέρω εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ µε τάξη πτυχίου Α1 

τάξη και άνω ή στα νοµαρχιακά µητρώα για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ. 

 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΤΑΞΗ 

ΠΤΥΧΙΟΥ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

1. Παναγιώτης Κατέρος  1
η
 Ο∆ΟΠΟΙΙΑ 

2. ∆ηµήτριος Φούκας 2
η
 Ο∆ΟΠΟΙΙΑ 

3. Ευαγγελία Κάλλια Α1 Ο∆ΟΠΟΙΙΑ 

4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 2
η
 Ο∆ΟΠΟΙΙΑ 

5. Ελευθέριος  και Λάµπρος Γεωργούλας Ο.Ε. 1
η
 Ο∆ΟΠΟΙΙΑ 

6. Γεώργιος Μπαλαούρας 1
η
 Ο∆ΟΠΟΙΙΑ 

7. Χρήστος Αλυµάρας 1
η
 Ο∆ΟΠΟΙΙΑ 
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Αφού δεν παρουσιάστηκε καμία άλλη εργοληπτική επιχείρηση και πέρασε η ώρα λήξεως επίδοσης προσφορών που 

ορίζεται στη διακήρυξη ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε λήξασα την παράδοση των προσφορών. 

Κατόπιν  αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής οι φάκελοι και τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής Οι προσφορές  καταχωρήθηκαν στον  Πίνακα Επίδοσης Προσφορών που συνοδεύει το 

παρόν Πρακτικό, στον οποίο έχουν καταγραφεί τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύμφωνα με το άρθρο 24.2 της 

διακήρυξης και συγκεκριμένα: 

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ). 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή παρουσία και των διαγωνιζοµένων άρχισε την αποσφράγιση των φακέλων της 
οικονοµικής προσφοράς. Οι προσφορές αφού αριθµήθηκαν και µονογραφήθηκαν από όλα τα µέλη της 
Επιτροπής καταχωρήθηκαν στο πρακτικό µε τη σειρά επίδοσης των προσφορών όπως παρακάτω: 

 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΕΝΙΑΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ  

(χωρίς απρόβλεπτα,  

αναθεώρηση & ΦΠΑ) 

1. Παναγιώτης Κατέρος  35,00 % 18.220,09 

2. ∆ηµήτριος Φούκας 58,00 % 11.772,98 

3. Ευαγγελία Κάλλια 43,00 % 15.977,61 

4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 43,00 % 15.977,61 

5. Ελευθέριος  και Λάµπρος Γεωργούλας Ο.Ε. 42,00 % 16.257,92 

6. Γεώργιος Μπαλαούρας 38,00 % 17.379,16 

7. Χρήστος Αλυµάρας 42,00 % 16.257,92 

Έγινε πλήρης έλεγχος των οικονοµικών προσφορών, της ολόγραφης και αριθµητικής αναγραφής των 

ποσοστών. 

Η Επιτροπή συµπλήρωσε ή διόρθωσε µε κόκκινο µελάνι τον προϋπολογισµό προσφοράς στα έντυπα των 

Οικονοµικών προσφορών και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των παραδεκτών προσφορών κατά σειρά 

µειοδοσίας (αρχίζοντας από την µικρότερη προσφορά). 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΕΝΙΑΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ  

(χωρίς απρόβλεπτα,  

αναθεώρηση & ΦΠΑ) 

1. ∆ηµήτριος Φούκας 58,00 % 11.772,98 

2. Ευαγγελία Κάλλια 43,00 % 15.977,61 

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 43,00 % 15.977,61 

4. Ελευθέριος  και Λάµπρος Γεωργούλας Ο.Ε. 42,00 % 16.257,92 

5. Χρήστος Αλυµάρας 42,00 % 16.257,92 

6. Γεώργιος Μπαλαούρας 38,00 % 17.379,16 

7. Παναγιώτης Κατέρος  35,00 % 18.220,09 
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Στη συνέχεια έγινε πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων ως προς την 

ορθή συµπλήρωση και υποβολή, ο οποίος ολοκληρώθηκε αυθηµερόν.  

Μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται η εργοληπτική 

επιχείρηση του κ. Δημητρίου Φούκα. Η Επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω 

μειοδότη, ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα οκτώ επί τοις εκατό (58,00 %) στις τιμές του 

Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 13.548,39 € χωρίς ΦΠΑ. 

 Άρτα, 23.1.2018 

  

 Η Επιτροπή 

   

 1. Χρήστος Παπαβασιλείου 

   

 2. Γεώργιος Γεωργούλας 

   

 3. Ιωάννης Τσιρώνης 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 9.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 40ο 

Έγκριση του από 19-01-2018 Πρακτικού (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών 
συµµετοχής και τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοικτού 
µειοδοτικού διαγωνισµού, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης µελέτης της Π.Ε. Άρτας 
«Μελέτη ανακαίνισης - αναδιαρρύθµισης του κτιρίου του Μουσικοφιλολογικού συλλόγου 
Άρτας “ΣΚΟΥΦΑΣ”», προεκτιµώµενης αµοιβής 146.104,82 € 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 ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», 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) «∆ηµόσιες 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.∆. 
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 ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 80/2016 
(ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 και του Ν. 4281/2014.  

6. Την αριθµ. 24/1227/09-08-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 

καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, µε 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης µελέτης της Π.Ε. 

Άρτας «Μελέτη ανακαίνισης - αναδιαρρύθµισης του κτιρίου του Μουσικοφιλολογικού 

Συλλόγου Άρτας “ΣΚΟΥΦΑΣ”», προεκτιµώµενης αµοιβής 117.826,47 € χωρίς ΦΠΑ και 
146.104,82 € µε ΦΠΑ, της ΣΑΜΠ030 Ηπείρου µε ΚΑ 2013ΜΠΟ3000002, βάσει της σχετικής 
Προγραµµατικής Σύµβασης, µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας, του ∆ήµου 

Αρταίων και του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Άρτας “ΣΚΟΥΦΑΣ”, η σύναψη της οποίας 
αποφασίστηκε µε την αριθµ. 2/24/22-03-2017 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, µε όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην 

αριθµ. πρωτ. 2083/04-08-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίνει τα λοιπά συµβατικά 

τεύχη (Συγγραφή Υποχρεώσεων και Φάκελο Έργου ο οποίος περιλαµβάνει τεύχος τεχνικών 

δεδοµένων, σκοπιµότητα έργου, κτιριολογικό πρόγραµµα, πρόγραµµα απαιτουµένων 

µελετών, προεκτίµηση αµοιβής µε τα προσαρτήµατα αυτών) τα οποία συντάχθηκαν, 

ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας. Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση 

του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας 
και η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, ποσού 146.104,82 € µε ΦΠΑ σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΜΠ030 Ηπείρου µε ΚΑ 2013ΜΠΟ3000002 και τίτλο  

«Μελέτη ανακαίνισης - αναδιαρρύθµισης του κτιρίου του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου 

Άρτας “ΣΚΟΥΦΑΣ”», συνολικού προϋπολογισµού € 150.000,00 για τη διενέργεια του ως 
διαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνηση της οµώνυµης µελέτης. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 

(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 222/29-01-2018 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
10836/478/29-01-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία 

υποβάλλει συνηµµένα το Πρακτικό Νο 1/19-01-2018 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 

ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης µελέτης της Π.Ε. 

Άρτας «Μελέτη ανακαίνισης - αναδιαρρύθµισης του κτιρίου του Μουσικοφιλολογικού 

συλλόγου Άρτας “ΣΚΟΥΦΑΣ”», προεκτιµώµενης αµοιβής 146.104,82 € µε ΦΠΑ και 
εισηγείται την έγκρισή του. 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 4/207/01-02-2018) 

Εγκρίνει το από 19-01-2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής 
διαδικασίας, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης µελέτης της Π.Ε. Άρτας «Μελέτη 
ανακαίνισης - αναδιαρρύθµισης του κτιρίου του Μουσικοφιλολογικού συλλόγου Άρτας 
“ΣΚΟΥΦΑΣ”», προεκτιµώµενης αµοιβής 146.104,82 € µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΜΠ030 Ηπείρου µε ΚΑ 2013ΜΠΟ3000002, 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο 
µέρος αυτής και σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προέβη στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και ελέγχου και βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών των 
διαγωνιζοµένων της Επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού της εν 
λόγω  µελέτης. Από τον έλεγχο των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής διαπιστώθηκε ότι οι 
ενδιαφερόµενοι πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό εκτός από την 
σύµπραξη γραφείων µε α/α 2 “ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΛΟΥ∆ΙΩΤΗΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΑΠΑΚΗΣ” των 
οποίων ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής είναι µέχρι 30.07.2018 και 
είναι  µικρότερος από τον προβλεπόµενο στην ∆ιακήρυξη ανοικτής διαδικασίας. 

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

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως 
εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 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. Ζάψας Γεώργιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & 

ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της µελέτης «Μελέτη 

ανακαίνισης – αναδιαρρύθµισης του κτιρίου του Μουσικοφιλολογικού συλλόγου Άρτας 

“ΣΚΟΥΦΑΣ”» 

 

Στην Άρτα σήµερα 26.09.2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30 πµ, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της µελέτης «Μελέτη ανακαίνισης 

– αναδιαρρύθµισης του κτιρίου του Μουσικοφιλολογικού συλλόγου Άρτας “ΣΚΟΥΦΑΣ”», 

αποτελούµενη από τους: 

1. Σοφοκλή Νταλάκο, Μηχανολόγο Μηχανικό στη ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας, ως πρόεδρο 

2. Αλεξία Παππά, Αρχιτέκτονα Μηχανικό στη ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας, ως µέλος 

3. Φωτεινή Υφαντή, Πολιτικό Μηχανικό εκπρόσωπο ΤΕΕ, ως µέλος 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στις 10:00 πµ παρέλαβε από το Πρωτόκολλο της ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας τις 

παρακάτω εµπρόθεσµες αιτήσεις υποβολής προσφορών των συµµετασχόντων, που τις 

µονόγραψε και αρίθµησε σύµφωνα µε την σειρά κατάθεσής τους, ως εξής: 

 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

1. 

“ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ Γ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ – Ν. 

ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ – 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ” ΕΠΕ (∆.Τ.: “ΣΥΝΘΕΣΗ & 

ΕΡΕΥΝΑ Ε.Π.Ε.”) 
Αρ. πρωτ. 

2513/25.09.2017 
“INSTAllations ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ι∆ΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (∆.Τ.: “INSTAllations 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ”) 

2. 
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΛΟΥ∆ΙΩΤΗΣ Αρ. πρωτ. 

2514/25.09.2017 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΑΠΑΚΗΣ 

3. 

“ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (∆.Τ.: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ” Α.Ε.) Αρ. πρωτ. 

2516/25.09.2017 “ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ” ΑΕ (∆.Τ.: “ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Σ.Μ.” Α.Ε.) 

4. 

Ι. ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ – Π. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ (∆.Τ.: “ΒΕΤΑΠΛΑΝ” Α.Ε.Μ.) 
Αρ. πρωτ. 

2517/25/09/2017 
ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η 

5. 

Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε. 
Αρ. πρωτ. 

2538/25.09.2017 
“ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ” (∆.Τ.: “ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ” ΕΠΕ) 
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α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 
ΤΑΞΗ 

ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τ.Ε.Υ.∆. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 

1. 

“ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ Γ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ – Ν. 

ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ – 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ” ΕΠΕ (∆.Τ. “ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ 

ΕΠΕ”) 

Ε 07 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ 

ΝΑΙ 
αρ. 1733902/15.09.2017 

Τ.Μ.Ε.∆.Ε. 

2.356,53 € 

 

“INSTAllations ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ι∆ΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (∆.Τ. “INSTAllations 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ”) 

Ε 09 ΝΑΙ 

2. ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΛΟΥ∆ΙΩΤΗΣ Γ 07 

ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΛΟΥ∆ΙΩΤΗΣ 

ΝΑΙ αρ. 1734063/17.09.2017 

Τ.Μ.Ε.∆.Ε. 

2.356,53 € 
 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΑΠΑΚΗΣ Γ 09 ΝΑΙ 

3. 
“ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (∆.Τ. “ΑΝΑΠΛΑΣΗ” Α.Ε.) 
Ε 07 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΑΣ 

ΝΑΙ 
αρ. 1733955/15.09.2017 

Τ.Μ.Ε.∆.Ε. 

1.452,00 € & 

1733947/15.09.2017 Τ.Μ.Ε.∆.Ε. 

905,00 € 

 
“ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ” ΑΕ (∆.Τ. “ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Σ.Μ.” Α.Ε.) 
Ε 09 ΝΑΙ 

4. 
Ι. ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ – Π. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ (∆.Τ. “ΒΕΤΑΠΛΑΝ” Α.Ε.Μ.) 
Ε 07 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ 

ΝΑΙ 
αρ. 1734142/20.09.2017 

Τ.Μ.Ε.∆.Ε. 

2.356,53 €  ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η Γ 09 ΝΑΙ 

5. Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε. ∆ 07 
ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ 

ΝΑΙ αρ. 1733997/18.09.2017 

Τ.Μ.Ε.∆.Ε. 

2.356,53 € 
 

“ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ” (∆.Τ. “ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ” ΕΠΕ) 
Ε 09 ΝΑΙ 
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Από τον έλεγχο των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής διαπιστώθηκε ότι οι ενδιαφερόµενοι πληρούν 

τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό  

εκτός από την σύµπραξη γραφείων µε α/α 2 “ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΛΟΥ∆ΙΩΤΗΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ” των οποίων ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής είναι µέχρι 

30.07.2018 και είναι  µικρότερος από τον προβλεπόµενο στην ∆ιακήρυξη ανοικτής διαδικασίας 

καθόσον:  

[Σύµφωνα µε το άρθρο 13 της διακήρυξης οι προσφορές θα ισχύουν για δέκα (10) µήνες από την 

ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών. Επιπλέον σύµφωνα µε το άρθρο 15 της 

διακήρυξης (15.1.θ) η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 ηµέρες µετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών. Εποµένως η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα 

πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για έντεκα (11) µήνες, από την ηµέρα λήξης της προθεσµίας 

υποβολής προσφορών, ήτοι µέχρι 26.08.2018.] 

Η επιτροπή πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του πρακτικού διέκοψε τη 

συνεδρίαση προκειµένου να επικοινωνήσει µε τους εκδότες που αναγράφονται στις 

υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, για να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Μετά τη σχετική αλληλογραφία µε το ΤΜΕ∆Ε, που εξέδωσε τις εγγυητικές Επιστολές των 

συµµετεχόντων, η επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου στις 18.10.2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 

προκειµένου να ολοκληρώσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, έχοντας υπόψη το 

από 06.10.2017 έγγραφο του ΤΜΕ∆Ε µε το οποίο βεβαιώνεται η εγκυρότητα των εγγυητικών 

επιστολών. 

Κατόπιν τούτου η Επιτροπή µε ανακοίνωση του προέδρου της, που κοινοποιήθηκε στους 

συµµετέχοντες, καθόρισε τον τόπο την ηµεροµηνία και την ώρα της επόµενης δηµόσιας 

συνεδρίασης της επιτροπής στις 31.10.2017 και ώρα 10:00 στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων Π. Ε. Άρτας προκειµένου να προχωρήσει στην αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών 

των συµµετεχόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής. 

Η επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου στις 31.10.2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 προκειµένου να 

προχωρήσει στο άνοιγµα των Τεχνικών προσφορών. Ανοίχτηκαν και µονογράφηκαν ανά σελίδα 

οι τεχνικές προσφορές όλων των συµµετεχόντων πλην της τεχνικής προσφοράς των 

διαγωνιζοµένων µε α/α 2, η οποία παρέµεινε κλειστή. 

Μετέπειτα η Επιτροπή διαγωνισµού σε κλειστές συνεδριάσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε 

επόµενες ηµεροµηνίες από την 31.10.2017, οπότε ανοίχθηκαν οι τεχνικές προσφορές των 

διαγωνιζοµένων, προέβη στην αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των διαγωνιζοµένων 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των κριτηρίων του άρθρου 21 της προκήρυξης. 

Τα απαιτούµενα έγγραφα µε βάση τα οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 20 παράγραφο 20.2, έγινε η 

αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών είναι τα ακόλουθα: 

α) τεχνική έκθεσηµε επισήµανση των προβληµάτων και εισήγηση του τρόπου επίλυσής τους. 

β) πρόταση µεθοδολογίας, που περιλαµβάνει περιγραφή του γενικού προγράµµατος εκπόνησης 

της µελέτης, δηλαδή τις απαιτούµενες επιµέρους δραστηριότητες, την αλληλουχία των 

σταδίων ή φάσεων της κύριας και των υποστηρικτικών µελετών, την αλληλοτροφοδότηση των 

µελετών µε δεδοµένα, τον καθορισµό σηµείων ελέγχου και απαιτούµενων ενεργειών και 

διαδικασιών για την παραγωγή της µελέτης 

γ) χρονοδιάγραµµα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων της 

περίπτωσης. (β), λαµβανοµένου υπόψη του συνολικού χρόνου 

δ) οργανόγραµµα και έκθεση τεκµηρίωσης καθηκόντων και κατανοµής εργασιών του συντονιστή 

και της οµάδας µελέτης, όπου παρουσιάζεται η κατανοµή ευθυνών µεταξύ των µελών της και 
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στοιχεία για την αποτελεσµατικότητα της δράσης κάθε µέλους της οµάδας µελέτης σε 

αντίστοιχες ευθύνες µε αυτές που αναλαµβάνει στην οµάδα µελέτης και το βαθµό επιτυχίας 

της, λαµβανοµένων υπόψη των ανωτέρω περιπτώσεων (β) και (γ), 

ε) στοιχεία για τη συνοχή της οµάδας µελέτης, από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα καλής 

συνεργασίας για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της µελέτης, 

 

Η επιτροπή έλεγξε αναλυτικά τα παραπάνω στοιχεία των φακέλων των τεχνικών προσφορών και 

συγκεκριµένα: 

α) τεχνική έκθεση 

α.1 Την πληρότητα εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης 

α.2 Την πληρότητα και ορθότητα του σχολιασµού και ιδιαίτερα την επισήµανση  των τυχόν 

προβληµάτων 

α.3 Την αποτελεσµατικότητα των προτάσεων για την αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων 

 

β) πρόταση µεθοδολογίας &χρονοδιάγραµµα 

β.1 Τον βαθµό στον οποίο οι δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις της µελέτης 

β.2 Την επάρκεια των εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής της µελέτης 

β.3 Την αποτελεσµατικότητα και συµβατότητα του προβλεπόµενου χρονικού 

προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες 

 

γ) οµάδα µελέτης (οργανόγραµµα και έκθεση τεκµηρίωσης καθηκόντων και κατανοµής εργασιών 

συντονιστή και της οµάδας µελέτης & στοιχεία για τη συνοχή της οµάδας µελέτης) 

γ.1 Η επάρκεια της προτεινόµενης οµάδας µελέτης 

γ.2 Ο βαθµός συνοχής (σχέση συνεργασίας, έκταση προηγούµενης συνεργασίας) της οµάδας 

µελέτης και το χρησιµοποιούµενο στελεχιακό δυναµικό, πέραν του βασικού. 

γ.3 Η αποτελεσµατικότητα της δοµής του οργανογράµµατος 

γ.4 Η αποτελεσµατικότητα της οµάδας µελέτης και ιδιαίτερα του συντονιστή 

 

Η αξιολόγηση έγινε µε βάση την ακόλουθη κλίµακα: άριστη, πάρα πολύ καλή, πολύ καλή, αρκετά 

καλή, ικανοποιητική, καλή, σχετικά καλή, µέτρια, πολύ µέτρια, ανεπαρκής. 

Για την αντιστοίχηση των χαρακτηρισµών της αξιολόγησης µε την κλίµακα βαθµολογίας η 

Επιτροπή χρησιµοποίησε τον ακόλουθο πίνακα χαρακτηρισµών αξιολόγησης µε την αντίστοιχη 

βαθµολογία: 

 

 Χαρακτηρισµός  Κλίµακα βαθµολογίας  

 Άριστη 91~100  

 Πάρα πολύ καλή 81~90  

 Πολύ καλή 71~80  

 Αρκετά καλή 61~70  

 Ικανοποιητική 51~60  

 Καλή 41~50  
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 Σχετικά καλή 31~40  

 Μέτρια 21~30  

 Πολύ µέτρια 11~20  

 Ανεπαρκής  0~10  

 

Οι διαπιστώσεις και τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης αναφέρονται αναλυτικά στην συνέχεια: 

 

∆ιαγωνιζόµενος µε α/α 1 

“ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ Γ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ – Ν. ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ” ΕΠΕ (∆.Τ.: “ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ Ε.Π.Ε.”) & 

 “INSTAllations ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ι∆ΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (∆.Τ.: 

“INSTAllations ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ”) 

 

Τεχνική έκθεση 

Η τεχνική έκθεση περιλαµβάνει εκτίµηση του  αντικειµένου  της σύµβασης, τα  στάδια εκπόνησης 

της µελέτης, σχολιασµό - εντοπισµό ελλείψεων ανά κατηγορία και στάδιο µελέτης και προστάσεις 

αντιµετώπισης τους, γενικά θέµατα διαδικασίας εκπόνησης της µελέτης, σύντοµη περιγραφή του 

αντικειµένου µελέτης, φωτογραφική αποτύπωση υφιστάµενης κατάστασης, στόχοι και κρίσιµα 

θέµατα για την πληρότητα της µελέτης. 

Επισηµαίνονται προβλήµατα που τυχόν θα προκύψουν κατά την εκπόνηση της, τα οποία 

αιτιολογούνται και αντιµετωπίζονται µε προτάσεις. 

Επισηµαίνεται  η  έλλειψη  λοιπών µελετών εκτός Φ.Ε. (η µη ύπαρξη τοπογραφικού σύµφωνα µε 

την ισχύουσα νοµοθεσία, η επάρκεια ή µη σχεδίων επακριβούς αποτύπωσης του κτιρίου, η τυχόν 

απαίτηση στατικής µελέτης ή στατικής επάρκειας λόγω ανελκυστήρα και τοπικής υπερφόρτωσης 

και η έλλειψη σχεδίων υφιστάµενης κατάστασης Η/Μ). 

Προτείνονται προαιρετικά οι εκπονήσεις µελετών (ειδική βιοκλιµατική µελέτη, µελέτη φωτισµού 

ανάδειξης του κτιρίου και ανάληψη επίβλεψης του έργου) για την ποιοτική και ακριβή σύνταξη της 

µελέτης. 

Στα γενικά θέµατα διαδικασίας αναφέρεται ο εντοπισµός ιδιοκτησιακών – νοµικών θεµάτων (µε 

σκοπό την αξιοποίηση του δώµατος και την δυνατότητα χρήσης του υπογείου και την τοποθέτηση 

εγκαταστάσεων) ή πολεοδοµικών ζητηµάτων (όροι δόµησης και δυνατότητα εξάντλησης αυτών), 

τυχόν τροποποίηση ρυµοτοµικού, απαιτούµενη συνεργασία µε δηµόσιους φορείς και ιδιώτες και 

εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή του έργου. 

Στους στόχους και κρίσιµα θέµατα για την πληρότητα της µελέτης γίνεται αναλυτική αναφορά 

στην λειτουργική οργάνωση εσωτερικών χώρων, στην µορφολογική και αισθητική προσέγγιση 

εξωτερικού κελύφους, στη µελέτη πλήρους ενεργειακής και βιοκλιµατικής συµπεριφοράς, στην 

εξασφάλιση προσβασιµότητας στα άτοµα ΑµεΑ, στην τοποθέτηση ανελκυστήρα, στην ακουστική 

µελέτη και ηχοµόνωση και γίνονται προτάσεις ενεργειακής αναβάθµισης. 

Συνοπτικά: 

Η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίµησης του αντικειµένου της µελέτης είναι στο σύνολό της 

πάρα πολύ καλή. 

Πάρα πολύ καλή πληρότητα εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης. 
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Πάρα πολύ καλή πληρότητα και ορθότητα του σχολιασµού µε επισήµανση πιθανών 

προβληµάτων. 

Πάρα πολύ καλή παρουσίαση προτάσεων για την αντιµετώπισή τους. 

 

 

Πρόταση µεθοδολογίας &χρονοδιάγραµµα 

Η Έκθεση Μεθοδολογίας περιλαµβάνει τις γενικές αρχές – στόχους µεθοδολογίας, τις κύριες 

συλλογικές δραστηριότητες – ενέργειες για την εκπόνηση της µελέτης, τη µεθοδολογία εκπόνησης 

επιµέρους µελετών και λοιπών υπηρεσιών, συµβάσεις στις οποίες εφαρµόστηκε επιτυχώς η 

περιγραφόµενη µεθοδολογία καθώς και συµπληρωµατικούς πίνακες (εξοπλισµός – λογισµικό και 

διαδικασία εφαρµογής ΠΠΜ – διάγραµµα ροής). 

 

Αναφέρεται το γενικό πρόγραµµα εκπόνησης µελέτης, αναλυτική και λεπτοµερή περιγραφή των 

ενεργειών και εσωτερικών διαδικασιών σε κάθε κατηγορία και στάδιο µελέτης και αναλυτική 

περιγραφή των απαιτουµένων ενεργειών και διαδικασιών σύνταξης και παραγωγής των µελετών. 

Γίνεται περιγραφή των ενεργειών στελεχών οµάδας και συντονιστή, γίνεται αναφορά στο 

πρόγραµµα ποιότητας µελέτης (δεν απαιτείται – θα γίνει εσωτερική διαδικασία), και µεθοδολογία 

εκπόνησης µελετών. 

Έχει κατατεθεί πίνακας ενδεικτικών συµβάσεων. 

Γίνεται περιγραφή του διατιθέµενου εξοπλισµού και λογισµικού που θα διατεθεί για την εκπόνηση 

της µελέτης. 

Προαιρετικά έχει κατατεθεί πρόγραµµα ποιότητας µελέτης. 

Στο χρονοδιάγραµµα παρουσιάζεται η χρονική αλληλουχία δραστηριοτήτων της µελέτης. 

Συνοπτικά: 

Η πληρότητα και αξιοπιστία της προτεινόµενης µεθοδολογίας εκπόνησης της µελέτης είναι στο 

σύνολό της πάρα πολύ καλή. 

Πάρα πολύ καλή ανάλυση δραστηριοτήτων που καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις της µελέτης. 

Πάρα πολύ καλή επάρκεια των εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής της µελέτης. 

Πολύ καλή αποτελεσµατικότητα και συµβατότητα του προβλεπόµενου χρονικού 

προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 

 

 

Οργανόγραµµα και έκθεση τεκµηρίωσης καθηκόντων και κατανοµής εργασιών συντονιστή 

και της οµάδας µελέτης & στοιχεία για τη συνοχή της οµάδας µελέτης 

Στο οργανόγραµµα και στην έκθεση τεκµηρίωσης καθηκόντων και κατανοµής εργασιών γίνεται 

παρουσίαση των µελών της οµάδας µελέτης, τεκµηρίωση καθηκόντων – κατανοµή εργασιών, 

οργανόγραµµα – πίνακας προτεινόµενου προσωπικού. 

Στα στοιχεία για τη συνοχή της οµάδας µελέτης υπάρχει πίνακας προηγούµενων συνεργασιών 

της οµάδας µελέτης και πίνακας εµπειρίας συντονιστή. 

 

Γίνεται αναφορά στην εµπειρία ανάλογων µελετών και συνεργασίας της οµάδας (πίνακας 

µελετών). Υπάρχει ικανό πρόσθετο στελεχιακό δυναµικό. Γίνεται παρουσίαση της εµπειρίας των 

µελών της οµάδας και τα προσόντα αυτών. Υπάρχει πάρα πολύ καλή οργανωτική δοµή. Μεγάλο 
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πλήθος συνεργασίας σε προηγούµενες µελέτες (πίνακας). Μεγάλη εµπειρία συντονιστή (σχετικός 

πίνακας). 

Πλήρης ανάπτυξη παρουσίασης οµάδας, έκθεσης καθηκόντων και κατανοµής εργασιών του 

συντονιστή και των µελών µε τους επικεφαλής (στελέχη – υπάλληλοι). 

Συνοπτικά: 

Η οργάνωση του οικονοµικού φορέα όπως προκύπτει από το οργανόγραµµα, την έκθεση 

τεκµηρίωσης καθηκόντων και κατανοµής εργασιών του συντονιστή και της οµάδας µελέτης και τα 

στοιχεία για τη συνοχή της οµάδας µελέτης είναι στο σύνολό της άριστη 

Πάρα πολύ καλή η επάρκεια της προτεινόµενης οµάδας µελέτης. 

Άριστος ο βαθµός συνοχής (σχέση συνεργασίας, έκταση προηγούµενης συνεργασίας) της 

οµάδας µελέτης και το χρησιµοποιούµενο στελεχιακό δυναµικό, πέραν του βασικού. 

Πάρα πολύ καλή η αποτελεσµατικότητα της δοµής του οργανογράµµατος. 

Άριστη η αποτελεσµατικότητα της οµάδας µελέτης και ιδιαίτερα του συντονιστή. 

 

 

∆ιαγωνιζόµενος µε α/α 3 

“ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (∆.Τ. “ΑΝΑΠΛΑΣΗ” Α.Ε.) & 

“ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ” ΑΕ (∆.Τ. “ΕΜΠΕΙΡΙΑ Σ.Μ.” Α.Ε.) 

 

Τεχνική έκθεση 

Στην Τεχνική Έκθεση γίνεται εκτίµηση του γενικού αντικειµένου, σχολιασµός,  ανά κατηγορία 

µελέτης, αναφέρονται ελλείψεις και προβλήµατα του φακέλου µε προτάσεις για συµπλήρωση και 

επίλυσή τους, εντοπισµός θεµάτων που σχετίζονται µε περιβαλλοντικούς περιορισµούς και 

ανάλυση του αντικειµένου και   αναφορά σε στοιχεία που κρίνονται χρήσιµα για την ποιότητα και 

πληρότητά της, της υπό ανάθεση µελέτης. 

 

Γίνεται αναφορά σε φθορές λόγω παλαιότητας κτιρίου, σε λειτουργικά προβλήµατα (µη 

δυνατότητα πρόσβασης ΑµεΑ, ανάγκη εγκατάστασης ανελκυστήρα), στη µελέτη ΚΕΝΑΚ στον 

βιοκλιµατικό σχεδιασµό, στην ειδική ακουστική µελέτη και γενικά την εξοικονόµηση ενέργειας. 

Επισηµαίνεται η ανάγκη  λοιπών µελετών και υπηρεσιών εκτός Φ.Ε. (ακουστική µελέτη, στατική 

µελέτη ή στατική επάρκεια για την τοποθέτηση εξωτερικού ανελκυστήρα, το είδος ενεργειακής 

κατανάλωσης). 

Εντοπίζονται θέµατα που σχετίζονται µε περιβαλλοντικούς περιορισµούς. Στην ανάλυση του 

αντικειµένου δίνεται έµφαση στα υλικά και τις µεθόδους κατασκευής, στον βιοκλιµατικό 

σχεδιασµό, στην προσβασιµότητα ατόµων µε ειδικές ανάγκες (ΑµεΑ), στην µελέτη ακουστικής και 

ηχοµόνωσης για την ποιότητα και πληρότητα της έκθεσης. Επισηµαίνεται η συνεργασία µε 

δηµόσιους φορείς. 

Συνοπτικά: 

Η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίµησης του αντικειµένου της µελέτης είναι στο σύνολό της πολύ 

καλή. 

Πολύ καλή πληρότητα εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, το οποίο περιγράφεται 

συνοπτικά. 

Πολύ καλή πληρότητα και ορθότητα του σχολιασµού µε επισήµανση πιθανών προβληµάτων. 

Πολύ καλή παρουσίαση προτάσεων για την αντιµετώπισή τους. 
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Πρόταση µεθοδολογίας &χρονοδιάγραµµα 

Η Έκθεση Μεθοδολογίας περιλαµβάνει αναλυτική µεθοδολογική προσέγγιση (ενέργειες - 

δραστηριότητες) του έργου, συνοπτική περιγραφή του τρόπου προσέγγισης του έργου, 

εξοπλισµό συµπραττόντων γραφείων. 

 

Γίνεται γενική  περιγραφή των ενεργειών και του αντικειµένου κάθε κατηγορίας µελέτης ανά 

στάδιο χωριστά για την αρχιτεκτονική, την ηλεκτροµηχανολογική και την µελέτη ακουστικής και 

ηχοµόνωσης, µε αναφορά στους ισχύοντες κανονισµούς και πρότυπα. 

Αναλυτική περιγραφή τεχνικού εξοπλισµού, γενική περιγραφή διαδικασιών. 

Γίνεται γενική περιγραφή των εσωτερικών διαδικασιών µε την περιγραφή του ρόλου του 

συντονιστή και την διάρθρωση των οµάδων για την κατανοµή του έργου υλοποίησης κάθε 

κατηγορίας µελέτης. 

Στο χρονοδιάγραµµα παρουσιάζεται η χρονική αλληλουχία δραστηριοτήτων της µελέτης. 

Συνοπτικά: 

Η πληρότητα και αξιοπιστία της προτεινόµενης µεθοδολογίας εκπόνησης της µελέτης είναι στο 

σύνολό της πολύ καλή. 

Πολύ καλή ανάλυση δραστηριοτήτων που καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις της µελέτης,  

Αρκετά καλή επάρκεια των εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής της µελέτης και  

Πολύ καλή αποτελεσµατικότητα και συµβατότητα του προβλεπόµενου χρονικού 

προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 

 

 

Οργανόγραµµα και έκθεση τεκµηρίωσης καθηκόντων και κατανοµής εργασιών συντονιστή 

και της οµάδας µελέτης & στοιχεία για τη συνοχή της οµάδας µελέτης 

Στο οργανόγραµµα και στην έκθεση τεκµηρίωσης καθηκόντων και κατανοµής εργασιών γίνεται 

παρουσίαση των µελών της οµάδας µελέτης. 

Στα στοιχεία για τη συνοχή της οµάδας µελέτης υπάρχει κατάσταση µελετών, οργανόγραµµα 

µελέτης και βεβαιώσεις εµπειρίας, κατάλογος µελετών παρόµοιας φύσης και πιστοποιητικά 

ποιότητας (ISO). 

 

Γίνεται παρουσίαση καθηκόντων του στελεχιακού δυναµικού των µελών της οµάδας µελέτης. ∆εν 

αναφέρονται επακριβώς οι σχέσεις των στελεχών και η εµπειρία τους. Υπάρχει πίνακας µελετών 

που έχει εκπονήσει κάθε µέλος. Στο οργανόγραµµα γίνεται σαφής κατανοµή και επιµερισµός 

εργασιών. Υπάρχει επαρκής εµπειρία σε ανάλογες µελέτες κυρίως σε ακουστικές. 

∆εν αποδεικνύεται προηγούµενη συνεργασία των οµάδων και δεν παρουσιάζονται στοιχεία για 

την εµπειρία του συντονιστή. 

Συνοπτικά: 

Η οργάνωση του οικονοµικού φορέα όπως προκύπτει από το οργανόγραµµα, την έκθεση 

τεκµηρίωσης καθηκόντων και κατανοµής εργασιών του συντονιστή και της οµάδας µελέτης και τα 

στοιχεία για τη συνοχή της οµάδας µελέτης είναι στο σύνολό της πάρα πολύ καλή. 

Πολύ καλή η επάρκεια της προτεινόµενης οµάδας µελέτης,  
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Πολύ καλός ο βαθµός συνοχής (σχέση συνεργασίας, έκταση προηγούµενης συνεργασίας) της 

οµάδας µελέτης και το χρησιµοποιούµενο στελεχιακό δυναµικό, πέραν του βασικού και  

Πάρα πολύ καλή η αποτελεσµατικότητα της δοµής του οργανογράµµατος. 

Πολύ καλή η αποτελεσµατικότητα της οµάδας µελέτης και ιδιαίτερα του συντονιστή. 

 

 

∆ιαγωνιζόµενος µε α/α 4 

Ι. ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ – Π. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ (∆.Τ. 

“ΒΕΤΑΠΛΑΝ” Α.Ε.Μ.) & 

ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η 

 

Τεχνική έκθεση 

Στην Τεχνική Έκθεση γίνεται περιγραφή του γενικού αντικειµένου, περιγραφή του ειδικού 

αντικειµένου ανά κατηγορία και στάδιο µελέτης και το περιεχόµενο των µελετών που θα 

συνταχθούν. 

Γίνεται αναφορά στην παλαιότητα κατασκευής του κτιρίου και σε λειτουργικά προβλήµατα (µη 

δυνατότητα πρόσβαση σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες ΑΜΕΑ), την ανάγκη συνεργασίας µε τους 

εµπλεκόµενους φορείς και τις αρχές σύνταξης της µελέτης. 

Γίνεται περιγραφή του περιεχοµένου της µελέτης µε έµφαση στην µελέτη εφαρµογής ανά 

κατηγορία, την ενεργειακή απόδοση,  τα τεύχη δηµοπράτησης και τις αδειοδοτήσεις. 

Γίνεται εντοπισµός προβληµάτων και θεµάτων προς επίλυση, όπως η αναθεώρηση του 

τοπογραφικού, θέµατα ηχοµόνωσης και ηχοπροστασίας, οι διευκολύνσεις των ΑµεΑ, 

προβλήµατα ανελκυστήρα και θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας και φωτισµού. 

Συνοπτικά: 

Η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίµησης του αντικειµένου της µελέτης είναι στο σύνολό της πολύ 

καλή. 

Πολύ καλή πληρότητα εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, το οποίο περιγράφεται 

συνοπτικά. 

Πολύ καλή πληρότητα και ορθότητα του σχολιασµού µε επισήµανση πιθανών προβληµάτων. 

Πολύ καλή παρουσίαση προτάσεων για την αντιµετώπισή τους. 

 

 

Πρόταση µεθοδολογίας &χρονοδιάγραµµα 

Η πρόταση µεθοδολογίας περιλαµβάνει τις γενικές αρχές µεθοδολογίας, το σύστηµα διασφάλισης 

ποιότητας και γενική περιγραφή των απαιτουµένων ενεργειών και διαδικασιών, καθώς και το 

χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της µελέτης. 

∆εν αναφέρεται ο διατιθέµενος εξοπλισµός και τα µέσα υλοποίησης της µελέτης. 

Συνοπτικά: 

Η πληρότητα και αξιοπιστία της προτεινόµενης µεθοδολογίας εκπόνησης της µελέτης είναι στο 

σύνολό της πολύ καλή. 

Πολύ καλή ανάλυση δραστηριοτήτων που καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις της µελέτης. 

Αρκετά καλή επάρκεια των εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής της µελέτης. 
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Πολύ καλή αποτελεσµατικότητα και συµβατότητα του προβλεπόµενου χρονικού 

προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 

 

 

Οργανόγραµµα και έκθεση τεκµηρίωσης καθηκόντων και κατανοµής εργασιών συντονιστή 

και της οµάδας µελέτης & στοιχεία για τη συνοχή της οµάδας µελέτης 

Στην Έκθεση καθηκόντων η παρουσίαση των καθηκόντων και των στελεχών της οµάδας µελέτης 

είναι περιεκτική µε αναφορά στα επιµέρους καθήκοντα και την εµπειρία του καθενός. Αναφέρεται 

ο κοινός εκπρόσωπος µε τον αναπληρωτή του, ο συντονιστής της οµάδας, ο υπεύθυνος 

χρονοδιαγράµµατος, ο υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου και τα καθήκοντα των λοιπών µελών. 

∆εν αναφέρεται η εργασιακή σχέση µεταξύ του στελεχιακού δυναµικού. 

Το οργανόγραµµα δείχνει τη δοµή της οµάδας µελέτης. 

Γίνεται αναφορά σε συµβάσεις µελετών που εκπονήθηκαν από κάθε µέλος καθώς και πίνακας 

στοιχείων συνοχής οµάδας σε προηγούµενες µελέτες ανά οµάδα (δεν φαίνεται να υπάρχει 

προηγούµενη µεταξύ τους συνεργασία αρχιτεκτονικών – ηλεκτροµηχανολογικών – και του 

υπεύθυνου ακουστικής µελέτης). Ο υπεύθυνος ακουστικής παρουσιάζει πολύ καλή εµπειρία. ∆εν 

αναφέρεται η προηγούµενη  εµπειρία του συντονιστή. 

Συνοπτικά: 

Η οργάνωση του οικονοµικού φορέα όπως προκύπτει από το οργανόγραµµα, την έκθεση 

τεκµηρίωσης καθηκόντων και κατανοµής εργασιών του συντονιστή και της οµάδας µελέτης και τα 

στοιχεία για τη συνοχή της οµάδας µελέτης είναι στο σύνολό της πάρα πολύ καλή. 

Πολύ καλή η επάρκεια της προτεινόµενης οµάδας µελέτης. 

Πολύ καλός ο βαθµός συνοχής (σχέση συνεργασίας, έκταση προηγούµενης συνεργασίας) της 

οµάδας µελέτης και το χρησιµοποιούµενο στελεχιακό δυναµικό, πέραν του βασικού. 

Πάρα πολύ καλή η αποτελεσµατικότητα της δοµής του οργανογράµµατος. 

Πάρα πολύ καλή η αποτελεσµατικότητα της οµάδας µελέτης και ιδιαίτερα του συντονιστή. 

 

∆ιαγωνιζόµενος µε α/α 5 

Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε.& 

“ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” (∆.Τ. “ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ” 

ΕΠΕ) 

 

Τεχνική έκθεση 

Στην τεχνική έκθεση γίνεται περιγραφή του αντικειµένου ανά κατηγορία και στάδιο µελέτης,  

σχολιασµός του αντικειµένουκαι επισήµανση των βασικότερων ζητηµάτων και προβληµάτων και 

γίνονται προτάσεις για την καλύτερη εκπόνησή της. 

Επισηµαίνονται ζητήµατα όπως στοιχεία νοµιµότητα του ακινήτου, σχέδια αποτύπωσης του 

κτιρίου, σύνταξη τοπογραφικού διαγράµµατος, χρονοδιάγραµµα αδειοδοτήσεων, αξιολόγηση 

υφιστάµενου εξοπλισµού Η/Μ, επαναχρησιµοποίηση Η/Μ εξοπλισµού, έλεγχος στατικής 

επάρκειας, εκπόνηση στατικής µελέτης (για ανελκυστήρα) και συνεργασία µε δηµόσιους φορείς. 

Γίνεται αναφορά στις φθορές του κτιρίου λόγω παλαιότητας και η µη δυνατότητα πρόσβαση σε 

άτοµα µε ειδικές ανάγκες ΑµεΑ (ειδικές απαιτήσεις διαµόρφωσης, WCΑµεΑ). 

Στόχος της µελέτης είναι η αντιµετώπιση της ιδιαιτερότητας της χρήσης του κτιρίου, της 

ιδιαιτερότητας ενός κτιρίου δηµόσιας χρήσης, τη διασφάλιση προσβασιµότητας από άτοµα µε 
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ειδικές ανάγκες, τις απαιτήσεις ενεργειακής αναβάθµισης, την ακουστική άνεση, την παθητική 

πυροπροστασία και την εξοικονόµηση ενέργειας µε βιοκλιµατική αντιµετώπιση – χρήση 

εναλλακτικών πηγών ενέργειας. 

Προτείνεται προαιρετικά η εκπόνηση ακουστικής µελέτης πέραν των απαιτήσεων της διακήρυξης. 

Γίνεται αναλυτική περιγραφή  του αντικειµένου ανά στάδιο και κατηγορία µελέτης. 

Συνοπτικά: 

Η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίµησης του αντικειµένου της µελέτης είναι στο σύνολό της 

πάρα πολύ καλή. 

Πάρα πολύ καλή πληρότητα εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης. 

Πάρα πολύ καλή πληρότητα και ορθότητα του σχολιασµού µε επισήµανση πιθανών 

προβληµάτων. 

Πολύ καλή παρουσίαση προτάσεων για την αντιµετώπισή τους. 

 

 

Πρόταση µεθοδολογίας &χρονοδιάγραµµα 

Η πρόταση µεθοδολογίας περιλαµβάνει το γενικό πρόγραµµα εκπόνησης της µελέτης (επιµέρους 

δραστηριότητες – αλληλουχία σταδίων), εσωτερικές διεργασίες παραγωγής µελέτης – διασφάλιση 

ποιότητας. 

 

Στο γενικό πρόγραµµα εκπόνησης µελέτης δίνεται το γενικό πλαίσιο ενεργειών και ο διατιθέµενος 

εξοπλισµός και τα µέσα υλοποίησης της µελέτης. ∆εν αναφέρεται εξοπλισµός ακουστικών 

µετρήσεων. 

Γίνεται αναλυτική και λεπτοµερής περιγραφή των ενεργειών σε κάθε κατηγορία και στάδιο 

µελέτης. Στο στάδιο της οριστικής µελέτης για την  Ειδική Αρχιτεκτονική µελέτη και ενεργειακής 

απόδοσης περιγράφονται οι ενέργειες και η µεθοδολογία εκτέλεσης αυτών και η αλληλουχία των 

ενεργειών σύνταξης της ηλεκτροµηχανολογικής µελέτης. Στα επόµενα στάδια σύνταξης της 

µελέτης εφαρµογής, των τευχών δηµοπράτησης και ΣΑΥ – ΦΑΥ αναφέρονται τα περιεχόµενα 

αυτών.  

Γίνεται περιγραφή των διαδικασιών παραγωγής της µελέτης και διασφάλισης ποιότητας, µε 

ανάλυση των επιµέρους διαδικασιών.  

Στο χρονοδιάγραµµα παρουσιάζεται η χρονική αλληλουχία δραστηριοτήτων της µελέτης 

Συνοπτικά: 

Η πληρότητα και αξιοπιστία της προτεινόµενης µεθοδολογίας εκπόνησης της µελέτης είναι στο 

σύνολό της πάρα πολύ καλή. 

Πάρα πολύ καλή ανάλυση δραστηριοτήτων που καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις της µελέτης. 

Πάρα πολύ καλή επάρκεια των εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής της µελέτης. 

Πολύ καλή αποτελεσµατικότητα και συµβατότητα του προβλεπόµενου χρονικού 

προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 

 

Οργανόγραµµα και έκθεση τεκµηρίωσης καθηκόντων και κατανοµής εργασιών συντονιστή 

και της οµάδας µελέτης & στοιχεία για τη συνοχή της οµάδας µελέτης 

Στο οργανόγραµµα και στην έκθεση τεκµηρίωσης καθηκόντων και κατανοµής εργασιών γίνεται 

παρουσίαση των στελεχών της οµάδας µελέτης, κατανοµή καθηκόντων, παρουσίαση 
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καθηκόντων των µελών της οµάδας µελέτης, στοιχεία σχετικά µε την εµπειρία και 

αποτελεσµατικότητα  συνεργασίας των µελών της οµάδας. 

 

Γίνεται παρουσίαση του στελεχιακού δυναµικού µε την εµπειρία αυτού και τη σχέση συνεργασίας 

αυτού, όπου φαίνεται η µόνιµη συνεργασία ανά οµάδα µελέτης. 

Το οργανόγραµµα δείχνει την δοµή της οµάδας µελέτης και την κατανοµή αρµοδιοτήτων και 

καθηκόντων. 

Στην παρουσίαση καθηκόντων των µελών περιγράφονται τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες κάθε 

µέλους σύµφωνα µε το οργανόγραµµα. 

Η δοµή της οµάδας µελέτης περιλαµβάνει τον νόµιµο εκπρόσωπο και συντονιστή, τον γενικό 

υπεύθυνο ποιοτικού ελέγχου και χρονοδιαγράµµατος, τους συντονιστές της Ειδικής 

αρχιτεκτονικής µελέτης και της ηλεκτροµηχανολογικής µελέτης και τα µέλη των επιµέρους 

οµάδων µελέτης. 

Στα στοιχεία για τη συνοχή της οµάδας µελέτης υπάρχει πίνακας προηγούµενων συνεργασιών 

µεταξύ των µελών της οµάδας µελέτης, όπου φαίνεται ο µεγάλος βαθµός συνοχής και η εµπειρία 

των επιµέρους οµάδων µελετών. ∆εν φαίνεται να υπάρχει παλαιότερη συνεργασία των επί 

µέρους οµάδων.  

Συνοπτικά: 

Η οργάνωση του οικονοµικού φορέα όπως προκύπτει από το οργανόγραµµα, την έκθεση 

τεκµηρίωσης καθηκόντων και κατανοµής εργασιών του συντονιστή και της οµάδας µελέτης και τα 

στοιχεία για τη συνοχή της οµάδας µελέτης είναι στο σύνολό της πάρα πολύ καλή. 

Πάρα πολύ καλή η επάρκεια της προτεινόµενης οµάδας µελέτης. 

Πάρα πολύ καλός ο βαθµός συνοχής (σχέση συνεργασίας, έκταση προηγούµενης συνεργασίας) 

της οµάδας µελέτης και το χρησιµοποιούµενο στελεχιακό δυναµικό, πέραν του βασικού. 

Πάρα πολύ καλή η αποτελεσµατικότητα της δοµής του οργανογράµµατος. 

Πάρα πολύ καλή η αποτελεσµατικότητα της οµάδας µελέτης και ιδιαίτερα του συντονιστή. 

 

Ύστερα από τα παραπάνω η επιτροπή προχώρησε στην βαθµολόγηση των Τεχνικών 

Προσφορών των διαγωνιζοµένων, σύµφωνα µε τα κριτήρια 1, 2 και 3 του άρθρου 21 της 

προκήρυξης (παράγραφος 21.1) και υπολόγισε την συνολική βαθµολογία των τεχνικών 

προσφορών των διαγωνιζοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 21 της προκήρυξης (παράγραφος 21.2). 

Οι τεχνικές προσφορές που δεν πληρούν την ελάχιστη επιµέρους βαθµολογία των κριτηρίων του 

άρθρου 21.1 (βαθµολογία κριτηρίου 1, 2 και 3 κάτω του 60) απορρίπτονται και ο προσφέρων 

αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας. 

Το άθροισµα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων αξιολόγησης ανέρχεται σε 

κάθε περίπτωση σε 100. 

Η βαθµολόγηση και κατάταξη των προσφορών έγινε σύµφωνα µε τον τύπο: 

UΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3 όπου στον παρόντα  διαγωνισµό:   

Κ1: είναι ο βαθµός κριτηρίου 1 µε βαρύτητα στο σύνολο της βαθµολογίας σ1 = 40% 

Κ2: είναι ο βαθµός κριτηρίου 2 µε βαρύτητα στο σύνολο της βαθµολογίας σ2 = 30% 

Κ3: είναι ο βαθµός κριτηρίου 3 µε βαρύτητα στο σύνολο της βαθµολογίας σ3 = 30% 

Εποµένως :   U ΤΠ= 0,40*Κ1+0,30*Κ2+0,30*Κ3. 

Ο προκύπτων βαθµός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2
ο
) δεκαδικό ψηφίο. 
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Οι τέσσερις προσφορές που βαθµολογήθηκαν από την Επιτροπή έλαβαν και στα τρία κριτήρια 

βαθµό µεγαλύτερο του 60 και θεωρούνται αποδεκτές.  

Η βαθµολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των διαγωνιζοµένων φαίνονται στους παρακάτω 

Πίνακες: 

  

ΑΔΑ: ΨΒ037Λ9-ΜΕ2



154 

 

 1ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ K1 

  1.1 1.2 1.3  Βαθµ. 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

ο βαθµός 
πληρότητας της 
εκτίµησης των 

αντικειµένων της 
µελέτης 

ο βαθµός πληρότητας 
και ορθότητας του 

σχολιασµού τους και 
ιδιαίτερα της 

επισήµανσης των 
τυχόν προβληµάτων 

ο βαθµός 
αποτελεσµατικότητας 
των προτάσεων που 
υποβάλλονται για την 
αντιµετώπιση των 

τυχόν προβληµάτων 

 σ1=40% 

       

ΟΜΑ∆Α 1 

“ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ Γ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ – 
Ν. ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ” 
ΕΠΕ (∆.Τ.: “ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ Ε.Π.Ε.”) 88 87 82  85,67 

“INSTAllations ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
Ι∆ΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (∆.Τ.: 
“INSTAllations ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ”) 

ΟΜΑ∆Α 2 
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΛΟΥ∆ΙΩΤΗΣ 

     
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΑΠΑΚΗΣ 

ΟΜΑ∆Α 3 

“ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (∆.Τ.: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ” 
Α.Ε.) 78 75 72  75,00 

“ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ” ΑΕ 
(∆.Τ.: “ΕΜΠΕΙΡΙΑ Σ.Μ.” Α.Ε.) 

ΟΜΑ∆Α 4 

Ι. ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ – Π. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
(∆.Τ.: “ΒΕΤΑΠΛΑΝ” Α.Ε.Μ.) 78 74 72  74,67 

ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η 

ΟΜΑ∆Α 5 

Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε. 

88 85 80  84,33 “ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” (∆.Τ.: “ΑΛΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ” ΕΠΕ) 

 

  

ΑΔΑ: ΨΒ037Λ9-ΜΕ2



155 

 

 2ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ K2 

  2.1 2.2 2.3  Βαθµ. 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

ο βαθµός στον 
οποίο οι 

παρουσιαζόµενες 
δραστηριότητες 
καλύπτουν τις 

τεχνικές απαιτήσεις 
της µελέτης 

ο βαθµός επάρκειας 
των 

προβλεπόµενων 
εσωτερικών 
διαδικασιών 

παραγωγής µελέτης 
για την έντεχνη 
εκπόνησή της 

ο βαθµός 
αποτελεσµατικότητας και 
εσωτερικής συµβατότητας 

του προβλεπόµενου 
χρονικού 

προγραµµατισµού για την 
εκπόνηση της µελέτης 

µέσα στις προβλεπόµενες 
προθεσµίες 

 σ2=30% 

       

ΟΜΑ∆Α 1 

“ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ Γ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ 
– Ν. ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ” ΕΠΕ (∆.Τ.: “ΣΥΝΘΕΣΗ & 
ΕΡΕΥΝΑ Ε.Π.Ε.”) 88 85 80  84,33 

“INSTAllations ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
Ι∆ΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” 
(∆.Τ.: “INSTAllations ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ”) 

ΟΜΑ∆Α 2 
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΛΟΥ∆ΙΩΤΗΣ 

     
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΑΠΑΚΗΣ 

ΟΜΑ∆Α 3 

“ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (∆.Τ.: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ” 
Α.Ε.) 75 65 75  71,67 

“ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ” ΑΕ 
(∆.Τ.: “ΕΜΠΕΙΡΙΑ Σ.Μ.” Α.Ε.) 

ΟΜΑ∆Α 4 

Ι. ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ – Π. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ (∆.Τ.: “ΒΕΤΑΠΛΑΝ” Α.Ε.Μ.) 72 67 75  71,33 

ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η 

ΟΜΑ∆Α 5 

Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε. 

85 87 80  84,00 “ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” (∆.Τ.: 
“ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ” ΕΠΕ) 
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 3ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ K3 

  3.1 3.2 3.3 3.4 Βαθµ. 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

Ο βαθµός επάρκειας 
της προτεινόµενης 
οµάδας για τη 
κάλυψη του 
αντικειµένου του 
έργου από πλευράς 
αριθµού 
επιστηµόνων και 
ειδικοτήτων. 

ο βαθµός συνοχής 
της προτεινόµενης 
οµάδας, που 
χαρακτηρίζεται από 
τις σχέσεις 
συνεργασίας 
(µόνιµες ή 
περιστασιακές) των 
στελεχών της 
οµάδας µε τους 
υποψηφίους και την 
έκταση 
προηγούµενων 
συνεργασιών 
µεταξύ των µελών 
της οµάδας 

ο βαθµός 
αποτελεσµατικότ
ητας της 
προτεινόµενης 
δοµής του 
οργανογράµµατ
ος για την 
εκπόνηση της 
µελέτης 

ο βαθµός 
αποτελεσµατικότητας 
της προτεινόµενης 
οµάδας και ιδιαίτερα 
του συντονιστή σε 
σχέση µε τα 
προβλεπόµενα γι’ 
αυτούς καθήκοντα και 
σε σχέση µε  
παλαιότερες 
συνεργασίες σε 
αντίστοιχες 
συµβάσεις µελετών 

σ3=30% 

       

ΟΜΑ∆Α 1 

“ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ Γ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ – 
Ν. ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ” ΕΠΕ (∆.Τ.: “ΣΥΝΘΕΣΗ & 
ΕΡΕΥΝΑ Ε.Π.Ε.”) 85 95 90 95 91,25 

“INSTAllations ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
Ι∆ΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (∆.Τ.: 
“INSTAllations ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ”) 

ΟΜΑ∆Α 2 
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΛΟΥ∆ΙΩΤΗΣ 

     
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΑΠΑΚΗΣ 

ΟΜΑ∆Α 3 

“ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (∆.Τ.: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ” 
Α.Ε.) 80 78 86 80 81,00 

“ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ” ΑΕ 
(∆.Τ.: “ΕΜΠΕΙΡΙΑ Σ.Μ.” Α.Ε.) 

ΟΜΑ∆Α 4 

Ι. ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ – Π. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ (∆.Τ.: “ΒΕΤΑΠΛΑΝ” Α.Ε.Μ.) 80 80 88 90 84,50 

ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η 
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ΟΜΑ∆Α 5 

Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε. 

85 85 90 90 87,50 “ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” (∆.Τ.: “ΑΛΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ” ΕΠΕ) 
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Η συνολική βαθµολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των διαγωνιζοµένων φαίνονται στον 

παρακάτω Πίνακα 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

των διαγωνιζόµενων στην διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας του Ν 4412/2016 για την επιλογή 

αναδόχου εκπόνησης της µελέτης«Μελέτη ανακαίνισης – αναδιαρρύθµισης του κτιρίου του 

Μουσικοφιλολογικού συλλόγου Άρτας “ΣΚΟΥΦΑΣ”» 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (U.T.Π) 

  K1 K2 K3 
σ1*Κ1+σ2*Κ2+σ3*Κ3= 

0,40*Κ1+0,30*Κ2+0,30*Κ3 

1. 

“ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ Γ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ 

– Ν. ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ” ΕΠΕ (∆.Τ. “ΣΥΝΘΕΣΗ & 

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ”) 
85,67 84,33 91,25 86,94 

 

“INSTAllations ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

Ι∆ΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (∆.Τ. 

“INSTAllations ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ”) 

2. ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΛΟΥ∆ΙΩΤΗΣ 
    

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΑΠΑΚΗΣ 

3. 

“ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (∆.Τ. “ΑΝΑΠΛΑΣΗ” 

Α.Ε.) 75,00 71,67 81,00 75,80 

 
“ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ” ΑΕ 

(∆.Τ. “ΕΜΠΕΙΡΙΑ Σ.Μ.” Α.Ε.) 

4. 

Ι. ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ – Π. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΜΕΛΕΤΩΝ (∆.Τ. “ΒΕΤΑΠΛΑΝ” Α.Ε.Μ.) 
74,67 71,33 84,50 76,62 

 ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η 

5. Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε. 

84,33 84,00 87,50 85,18 
 

“ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” (∆.Τ. 

“ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ” ΕΠΕ) 

 

Μετά την βαθµολόγηση των Τεχνικών προσφορών η Επιτροπή ολοκλήρωσε το παρόν 

Πρακτικό, το οποίο  θα υποβληθεί στην Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου για 

έγκριση. 

 

 Άρτα,  19 – 01 - 2018 

 Η Επιτροπή 

 1. Σοφοκλής Νταλάκος 
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 2. Αλεξία Παππά 

 3. Φωτεινή Υφαντή 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 
2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-
2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε 
το µέλος της Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 41ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση 
– βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νοµού Αιτωλοακαρνανίας», 
προϋπολογισµού € 2.600.000,00 µε ΦΠΑ (ανάκληση της σχετικής αριθµ. 
42/2034/13-12-2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής). 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 
4400/2016) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης 
∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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, 
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διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», 
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) «∆ηµόσιες 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), του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 
4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), του Π.∆. 7/2013, τις 
διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του 
Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 
του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125).  

6. Την. αριθµ. 37/1776/08-11-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού € 2.600.000,00 µε ΦΠΑ, για την κατασκευή 
του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – 
όρια Νοµού Αιτωλοακαρνανίας», η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
εγκεκριµένων πιστώσεων του Ειδ. Φορέα 071, ΚΑΕ 9459.006.01 (ενάριθµο έργο µε 
ΚΑ 2016ΣΕ07100020 της ΣΑΕ 071 του Π.∆.Ε.) του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2017, για ποσό 100.000,00 € µε ΦΠΑ, 
καθώς και η δέσµευση των αντίστοιχων πιστώσεων των προϋπολογισµών της Π.Ε. 
Άρτας, οικονοµικών ετών  2018 για ποσό 1.300.000,00 € µε ΦΠΑ, και 2019 για ποσό 
1.200.000,00 € µε ΦΠΑ (πολυετής δέσµευση υποχρέωσης), σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145 
Α΄). 

7. Την αριθµ. 42/2034/13-12-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισµού µε ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, µε βάση την τιµή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Συντήρηση – βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νοµού 
Αιτωλοακαρνανίας», προϋπολογισµού € 2.600.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 3503/08-12-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας, 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 3393/30-11-2017 
απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας και µε δαπάνη η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδ. Φορέα 071, ΚΑΕ 9459.006.01 (ενάριθµο έργο µε ΚΑ 
2016ΣΕ07100020 της ΣΑΕ 071 του Π.∆.Ε.) του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2017, βάσει της αριθµ. 37/1776/08-11-2017 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής και σύµφωνα µε την µε α/α 5121/24-11-2017 
(Α∆Α: Ω5ΨΘ7Λ9-ΚΜΓ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε 
µε α/α 2536 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της ∆/νσης ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας. Επίσης, εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει 
της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3669 π.ε./12-01-2018 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 4252/244/12-01-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 
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2018 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι µε την αριθµ. 42/2034/13-12-2017 (Θέµα 25ο) 
απόφασή της Οικονοµικής Επιτροπής έγινε κατάρτιση και έγκριση των όρων της 
διακήρυξης του έργου «Συντήρηση – βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια 
Νοµού Αιτωλοακαρνανίας» µε προϋπολογισµό 2.600.000,00 € µε το Φ.Π.Α. Επειδή 
δηµοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ (4534/Β΄/21-12-2017) νέα πρότυπα διακηρύξεων άνω και 
κάτω των ορίων µε ηµεροµηνία ισχύος την 21-12-2017, στέλνουν Σχέδιο ∆ιακήρυξης 
ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση οδού 
Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νοµού Αιτωλοακαρνανίας» σύµφωνα µε τα ισχύοντα 
πρότυπα και παρακαλούν για την ανάκληση της προηγούµενης απόφασής της 
Οικονοµικής Επιτροπής (42/2034/13-12-2017 (Θέµα 25ο)) και την εκ νέου κατάρτιση 
και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, προκειµένου να 
προχωρήσουν στη δηµοπράτησή του. Κατά τα λοιπά ισχύει η µε αριθµ. οικ. 3503/8-
12-2017 εισήγηση της υπηρεσίας. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 4/208/01-02-2018) 

− Καταρτίζει τη νέα (λόγω δηµοσίευσης στο ΦΕΚ (4534/Β΄/21-12-2017) νέων 
πρότυπων διακηρύξεων άνω και κάτω των ορίων µε ηµεροµηνία ισχύος την 21-12-
2017) διακήρυξη του διαγωνισµού µε ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, µε βάση την τιµή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Συντήρηση – βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νοµού 
Αιτωλοακαρνανίας», προϋπολογισµού € 2.600.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 3503/08-12-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας, 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 3393/30-11-2017 
απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας και µε δαπάνη η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδ. Φορέα 071, ΚΑΕ 9459.006.01 (ενάριθµο έργο µε ΚΑ 
2016ΣΕ07100020 της ΣΑΕ 071 του Π.∆.Ε.) του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2017, βάσει της αριθµ. 37/1776/08-11-2017 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής και σύµφωνα µε την µε α/α 520/26-01-2018 
(Α∆Α: ΨΟΩΣ7Λ9-∆ΑΦ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε 
µε α/α 517 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της ∆/νσης ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας και 

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

Σηµειώνεται ότι κατόπιν λήψης της παρούσας απόφασης, ακυρώνεται η σχετική, αριθµ. 
42/2034/13-12-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στην αριθµ. 
37/1776/08-11-2017 σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και επανέλαβε 
την πρότασή του για τα µεγάλα έργα, όπως είναι και το συγκεκριµένο του θέµατος, 
τα οποία επειδή συνήθως µονοπωλούνται από µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, 
έπρεπε να κατασκευάζονται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα Κατασκευών, που θα είχε 
κάθε Υπουργείο, στελεχωµένο µε το απαραίτητο και ειδικευµένο προσωπικό και την 
κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή. 

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

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 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. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 
2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-
2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε 
το µέλος της Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 42ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού, για 

την ανάθεση της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Μελέτη κτηµατογραφήσεων για την 

απαλλοτρίωση εκτάσεων για την υλοποίηση του έργου “∆ιαµόρφωση χειµάρρων 

Καρυδά– Παντοκράτορα”» προϋπολογισµό 46.996,00 €, 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 ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 
4400/2016) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης 
∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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, 
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διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», 
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) «∆ηµόσιες 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), του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 
4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), του Π.∆. 7/2013, τις 
διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του 
Π.∆. 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 ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 9797/159/26-01-2018 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 10749/473/29-01-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι έχει ενταχθεί µελέτη στην ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε 
Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» (Υποέργο: Μελέτη κτηµατογραφήσεων για την 
απαλλοτρίωση εκτάσεων για την υλοποίηση του έργου “∆ιαµόρφωση χειµάρρων 
Καρυδά – Παντοκράτορα”») και προϋπολογισµό 46.996,00 € (Σχετ. η µε αριθ. Πρωτ. 
130987/5207/16-11-2017 Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισµός 
αποφαινόµενων οργάνων της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού). Στα πλαίσια 
της ανωτέρω πίστωσης, από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας 
έχουν συνταχθεί τα τεύχη δηµοπράτησης της ανωτέρω µελέτης µε προεκτιµώµενη 
αµοιβή µελέτης 37.900,00 € χωρίς ΦΠΑ και 46.996,00 € µε ΦΠΑ. Η Υπηρεσία 
υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης (Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεύχος τεχνικών 
δεδοµένων, Προεκτίµηση αµοιβής µε τα προσαρτήµατα αυτών) καθώς και σχέδιο 
διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας της µελέτης: «Μελέτη κτηµατογραφήσεων για την 
απαλλοτρίωση εκτάσεων για την υλοποίηση του έργου “∆ιαµόρφωση χειµάρρων 
Καρυδά – Παντοκράτορα”» και εισηγείται την έγκριση των τευχών και την κατάρτιση 
των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας, προκειµένου να προχωρήσει στη 
δηµοπράτησή του. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 4/209/01-02-2018) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισµού (άρθρο 117 του 
Ν.4412/2016), για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης µελέτης κάτω των ορίων (περ. 29 του 
άρθρου 2) του Ν. 4412/2016, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής για την ανάθεση 
εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Μελέτη κτηµατογραφήσεων για την 
απαλλοτρίωση εκτάσεων για την υλοποίηση του έργου “∆ιαµόρφωση χειµάρρων 
Καρυδά– Παντοκράτορα”», προεκτιµώµενης αµοιβής 37.900,00 € χωρίς ΦΠΑ και 
46.996,00 € µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
9797/159/26-01-2018  εισήγηση της Υπηρεσίας 
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εγκρίνει τα λοιπά συµβατικά τεύχη (Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεύχος τεχνικών 
δεδοµένων, Προεκτίµηση αµοιβής µε τα προσαρτήµατα αυτών) τα οποία συντάχθηκαν, 
ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας και εγκρίνει τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 
2017ΕΠ53000002 «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2017-2019» και 

− Εγκρίνει την δηµοπράτηση της µελέτης, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, όπως και στις σχετικές 
αποφάσεις 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. 
.……………………………………………………………………………………..……...............
..... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως 
εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 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. Ζάψας Γεώργιος 

 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 

ΑΔΑ: ΨΒ037Λ9-ΜΕ2



222 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 
2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-
2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε 
το µέλος της Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 44ο 

Έγκριση χορήγησης µαθητικού επιδόµατος, για τις ανάγκες µεταφοράς µαθητών 
χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 
τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 
4400/2016) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης 
∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. Μακεδονίας. 

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
8632/284/24-01-2018 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 9080/400/24-01-2018 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα 
εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: …. 

1. Την αρ. 24001/14.06.2013 Κ.Υ.Α. «Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων από τις 

Περιφέρειες»  (ΦΕΚ 1449/Β/2013), όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε µεταγενέστερα και 

ισχύει. 

2. Τις αρ. 27/1336/1-9-2017 και 42/2069/13-12-2017αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής µε 

τις οποίες  εγκρίθηκε η µεταφορά µαθητών Α/µιας και Β/µιας ΕΚΠ/σης σχολικού έτους 2017-

2018  µε την  παροχή επιδόµατος του άρθρου 3 παρ. 1β της µε αριθµ. 240001/2013 Κ.Υ.Α.. 

3. Τις αρ. 3111/76/10-01-2018 (Α∆Α: 6ΥΓ27Λ9-Ψ5Κ) και 3496/78/11-01-2018 (Α∆Α: 

Ω2ΩΒ7Λ9-9ΤΩ) αποφάσεις δέσµευσης πίστωσης, οι οποίες καταχωρήθηκαν στο βιβλίο 

εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της Υπηρεσίας µας µε α/α 70 και 75  αντίστοιχα. 

4. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 1β 1. Αν η µεταφορά των µαθητών κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 2 είναι αδύνατη ή κρίνεται οικονοµικά ασύµφορη και οι µαθητές: … β. µεταφέρονται 

µε ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική µέριµνα, ή των νοµίµων επιτρόπων τους, χορηγείται 

επίδοµα υπολογιζόµενο βάσει της χιλιοµετρικής (µονής) απόστασης της κατοικίας από το 

σχολείο µε κόστος ίσο µε 0.35 €/χιλιόµετρο και για τις ηµέρες παρουσίας του µαθητή στο 

σχολείο. Το εν λόγω επίδοµα δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 1500 € ανά µαθητή ανά σχολικό 

έτος, εξαιρουµένων των µαθητών ΣΜΕΑ.. 

5. Την από 4-1-2018 Υπεύθυνη ∆ήλωση παραίτησης του ιδιώτη µεταφορέα Αντέλλη 

Κωνσταντίνου από την  εκτέλεση του δροµολογίου µε περιγραφή «’Αρδωση-Μπεστιά-

Σιστρούνι», Ανταπόκριση µε ΚΤΕΛ. 

6. Τα σχετικά έγγραφα του τµήµατος  ∆ια Βίου Μάθησης Παιδείας και Απασχόλησης που 

υποβλήθηκαν  στην Υπηρεσία µας, µε τα οποία αιτούνται  τη χορήγηση επιδόµατος, στους 

γονείς των µαθητών που κατοικούν στους οικισµούς «Μπεστιά» και «Άρδωση», προκειµένου 

να εξυπηρετήσουν τη µεταφορά των τέκνων τους, προς τις σχολικές µονάδες Γυµνάσιο-

Λύκειο Θεσπρωτικού.. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

1. Τη χορήγηση µαθητικού επιδόµατος, στους γονείς των µαθητών που κατοικούν στους 

οικισµούς «Μπεστιά» και «Άρδωση», προκειµένου να εξυπηρετήσουν τη µεταφορά των τέκνων 

τους, προς τις σχολικές µονάδες Γυµνάσιο-Λύκειο Θεσπρωτικού.ως κατωτέρω: (ΠΙΝΑΚΑΣ)…». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.  
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 4/211/01-02-2018) 

Εγκρίνει την χορήγηση µαθητικού επιδόµατος µαθητικού επιδόµατος, στους γονείς των µαθητών 
που κατοικούν στους οικισµούς «Μπεστιά» και «Άρδωση», προκειµένου να εξυπηρετήσουν τη 
µεταφορά των τέκνων τους, προς τις σχολικές µονάδες Γυµνάσιο-Λύκειο Θεσπρωτικού, ως 
κατωτέρω: 

 

Α/Α 
ΟΝΟΜ/ΜΟ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ 

1 ΑΝΤΕΛΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΡ∆ΩΣΗ-ΣΙΣΤΡΟΥΝΙ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 
3.9 1 

2 ΚΟΛΙΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΠΕΣΤΙΑ-ΣΙΣΤΡΟΥΝΙ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ –ΛΥΚΕΙΟ 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 
3.6 1 

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

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 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. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 
2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-
2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε 
το µέλος της Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 45ο 

Συµπλήρωση της αριθµ. 27/1336/01-09-2017 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής, περί έγκρισης µεταφοράς µαθητών χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Πρέβεζας, σχολικού έτους 2017-2018, µε δηµόσια συγκοινωνία (Ε.Μ.∆.) και µε 
παροχή του αναλογούντος επιδόµατος του άρθρου 3 παρ. 1β της µε αριθµ. 
24001/2013 Κ.Υ.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 ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 
4400/2016) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης 
∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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, 
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διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» 
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) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227), του 
Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής 
∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125), του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του 
Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206 Α΄) καθώς και την υπ’ 
αριθµ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις 
αυτής. 

6. Την αριθµ. 27/1336/01-09-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η µεταφορά µαθητών χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας σχολικού 
έτους 2017-2018, µε δηµόσια συγκοινωνία (Ε.Μ.∆.) και µε την παροχή του 
αναλογούντος επιδόµατος του άρθρου 3 παρ. 1β της µε αριθµ. 24001/2013 Κ.Υ.Α., 
σύµφωνα µε τους συνηµµένους στην απόφαση, Πίνακες Ι και ΙΙ αντίστοιχα και µε 
δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις των ΕΦ 191 & 192, ΚΑΕ 0821 του 
εγκεκριµένου προϋπολογισµού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2017, σύµφωνα µε την 
αριθµ. 25/1256/17-08-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και τις αρ. 
87982/3596/25-08-2017 (Α∆Α: ΨΓΧΜ7Λ9-8Σ8) και 87983/3597/25-08-2017 (Α∆Α: 
ΨΚΟΘ7Λ9-ΘΒ1) αποφάσεις δέσµευσης πίστωσης, οι οποίες καταχωρήθηκαν στο 
βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Π.Ε. Πρέβεζας µε α/α 1843 και 1842 αντίστοιχα. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 
8725/285/24-01-2018 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 9079/399/24-01-2018 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία εισηγείται τα εξής:  

«…Την έγκριση συµπλήρωσης του πίνακα µε τους µεταφερόµενους µαθητές που δικαιούνται 

επιδόµατος, της αριθµ. 27/1336/1-9-2017 Α∆Α:(7ΑΟΖ7Λ9-ΥΠΣ) απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, ως κατωτέρω: (ΠΙΝΑΚΑΣ)…». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 4/212/01-02-2018) 

Εγκρίνει τη συµπλήρωση της αριθµ. 27/1336/01-09-2017 απόφασης, όπως µε τον 
συνηµµένο στην παρούσα απόφαση πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε Πρέβεζας, οικ. έτους 2017(Ε.Φ.191, ΚΑΕ 0821 και Ε.Φ.192, 
ΚΑΕ 0821). 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ  

ΓΟΝΕΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ 
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Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
 ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1 ΜΗΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
ΛΟΥΤΣΑ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ 
 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

38 1 
ΕΝΗΛΙΚΑΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ  

2 ΛΥΓΚΏΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
ΚΑΝ∆ΗΛΑ – ΒΟΝΙΤΣΑ 
 (ΑΝΤΑΠΟΚΡΗΣΗ ΜΕ 

ΚΤΕΛ) 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ  
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

36,8 1 
ΕΝΗΛΙΚΑΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ   

3 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
ΧΕΙΜΑ∆ΙΟ - 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

32 1 
ΕΝΗΛΙΚΑΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ   

4 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 ΙΩΑΝΝΑ 
ΠΡΕΒΕΖΑ - ΕΕΕΕΚ 

Ν.ΠΡΕΒΕΖΗΣ 
ΕΕΕΕΚ 

Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
18 1 

ΓΟΝΕΑΣ 
ΑΝΗΛΙΚΟΥ   

5 ΣΙΩΖΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ 
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ- 
ΧΕΙΜΑ∆ΙΟ 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

32 1 
ΓΟΝΕΑΣ 

ΑΝΗΛΙΚΟΥ   

6 ΝΟΒΑ ΑΡΕΤΗ 
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - 

ΚΑΝΑΛΙ 
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
14 1 

ΓΟΝΕΑΣ 
ΑΝΗΛΙΚΟΥ   

7 
ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ  
 ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΛΟΥΡΟΣ - ΤΥΡΙΑ 
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
7 1 

ΓΟΝΕΑΣ 
ΑΝΗΛΙΚΟΥ   

8 ΒΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ 
ΜΥΤΙΚΑΣ – 2

Ο
 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

2
Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

5 1 
ΓΟΝΕΑΣ 

ΑΝΗΛΙΚΟΥ  

9 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ  
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 6 
ΠΡΕΒΕΖΑ-1

Ο
 ΕΙ∆ΙΚΟ 

 ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

1
Ο
 ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

1,8 1 
ΓΟΝΕΑΣ 

ΑΝΗΛΙΚΟΥ 

10 
ΣΤΟΥΠΙΑ∆ΟΥ  

ΛΟΥΚΙΑ - ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ 
1
Ο
 ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

1
Ο
 ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

20,2 1 
ΣΤΟΥΠΙΑ∆ΟΥ 

ΣΤΕΛΛΑ-ΓΟΝΕΑΣ 
ΑΝΗΛΙΚΟΥ 

 

− Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθµ. 27/1336/01-09-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ως 
έχει. 

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

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραµπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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7. Ζάψας Γεώργιος 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 
2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-
2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε 
το µέλος της Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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 ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και συµπληρωµατικής σύµβασης του έργου της 

Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση πρανών στη Χ.Θ. 94+000 της Ε.Ο. 

Ιωαννίνων – Κοζάνης από τα νερά του ποταµού Σαρανταπόρου», αναδόχου  

‘ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.’». 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 
4400/2016) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης 
∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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, 
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διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και 
του Π.∆. 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.∆. 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.∆. 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). 

5. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 11269/940/31-01-2018 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 12137/509/31-01-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 
Ο.Ε.), µε συνηµµένη την εισηγητική έκθεση, στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«…Α. ΓΕΝΙΚΑ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Αντικείµενο της παρούσης εργολαβίας είναι η επείγουσα αντιµετώπιση των φθορών που εκδηλώθηκαν στα έργα 
αντιστήριξης πρανών του ποταµού Σαρανταπόρου,  στο 94ο χλµ. της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης στα 
όρια του ∆. Μαστοροχωρίων του Ν. Ιωαννίνων. 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Το έργο χρηµατοδοτείται από πόρους της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α.2010ΕΠ03000002 «Αποκατάσταση και 

προστασία πρανών από τα νερά του ποταµού Σαρανταπόρου στη Χ.Θ. 93+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης και 

λοιπές εργασίες αποκατάστασης της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης (Τµήµα Κόνιτσα – Όρια Ν. Ιωαννίνων)» 

(Υποέργο: «Αποκατάσταση πρανών στη Χ.Θ. 94+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης από τα νερά του ποταµού 

Σαρανταπόρου»). 

3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 

Τα συµβατικά τεύχη της δηµοπρασίας του έργου εγκρίθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 20740/2384/22-03-2017 απόφαση 
της ∆/νσης Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

4. ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

Με βάση τα συµβατικά τεύχη της δηµοπρασίας του έργου, έγινε στις 13-06-2017 δηµόσιος µειοδοτικός 
διαγωνισµός και τελευταίος µειοδότης αναδείχτηκε η εργοληπτική επιχείρηση ‘ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.’ µε προσφορά 12.258,06 € χωρίς το Φ.Π.Α. και γενική τεκµαρτή έκπτωση 62,00%. Το 
πρακτικό της δηµοπρασίας εγκρίθηκε µε την υπ' αριθµ. 22/1040/19-07-2017 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

 5. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

Το συµφωνητικό της εργολαβίας µεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριµάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου και της 

εργοληπτικής επιχείρησης ‘ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.’, νόµιµα εκπροσωπούµενη από 

τον κ. Μιλτιάδη Κουµπή, υπογράφηκε την 27/09/2017 για ποσό 12.258,06 € χωρίς Φ.Π.Α..  

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ηµεροµηνία περαίωσης των εργασιών, ορίζεται από την σύµβαση η 26-03-2018. 
7. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 

Το αντικείµενο που εκτελέστηκε µέχρι σήµερα είναι περίπου το 95% των εγκεκριµένων εργασιών. 
8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Οι εργασίες που έχουν πιστοποιηθεί µέχρι σήµερα ανέρχονται στο ποσό των € 11.550,89 Ευρώ µε Φ.Π.Α.. 
9. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

   Η ανάγκη σύνταξης του  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) και της Συµπληρωµατικής 

Σύµβασης προκύπτει λόγω των εντονότατων καιρικών συνθηκών που έπληξαν το σηµείο εκτέλεσης του έργου το 

διάστηµα από 30 Νοεµβρίου έως και 2 ∆εκεµβρίου 2017, διάστηµα στο οποίο προκλήθηκαν εκτεταµένες φθορές στο 

σύνολο του βορείου τµήµατος της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων µε αποτέλεσµα να κηρυχτεί σε έκτακτη 

ΑΔΑ: ΨΒ037Λ9-ΜΕ2



231 
 

ανάγκη το σύνολο της περιοχής και πριν την ολοκλήρωση των εργασιών, µε αποτέλεσµα την πρόκληση πρόσθετων 

φθορών στο παραποτάµιο τµήµα του ποταµού Σαρανταπόρου όπου εκτελείται το έργο και κατ’ επέκταση την 

ανάγκη εκτέλεσης πρόσθετων ποσοτήτων χωµατουργικών εργασιών λόγω πρόσθετης κατάρρευσης των πρανών σε 

τµήµα µεγαλύτερο του εξ’ αρχής µελετηµένου και προϋπολογισµένου. Απαιτείται εποµένως πρόσθετη κατασκευή 

λιθορριπών φυσικών ογκολίθων καθώς και πρόσθετη ποσότητα εγχύτων σκυροδεµάτων για την όσο το δυνατόν 

πιο πλήρη οµογενοποίηση της νέας κατασκευής ενάντια στην πιθανότητα επιπλέον φθοράς από την κοίτη του 

ποταµού. Προτείνονται λοιπόν οι εργασίες της συµπληρωµατικής σύµβασης, δεδοµένου ότι καθίστανται 

απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 

10. ∆ΑΠΑΝΗ 

     Η συνολική δαπάνη της συµπληρωµατικής σύµβασης του έργου ανέρχεται στο ποσό 7.581,90 € µε Φ.Π.Α. και 

υπερβαίνει την αρχική συµβατική δαπάνη κατά ποσοστό 49,88 %. 

11. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

     Το Τεχνικό Συµβούλιο Ηπείρου γνωµοδότησε οµόφωνα θετικά υπέρ της έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. & 

Συµπληρωµατικής σύµβασης µε την υπ. αριθµ. 11/405/13-12-2017 (Θέµα 35ο) γνωµοδότηση του. 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε & της Συµπληρωµατικής Σύµβασης του 

έργου για συνολικό ποσό 22.781,89 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., δηλαδή µε µεταβολή του αρχικού 

συµβατικού ποσού κατά 49,88 % δεδοµένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόµου για την σύνταξη 

τους.…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 4/213/01-02-2018) 

− Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. και της συµπληρωµατικής σύµβασης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση πρανών στη Χ.Θ. 94+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης από 
τα νερά του ποταµού Σαρανταπόρου», αναδόχου ‘ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.’», όπως συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικής δαπάνης € 22.781,89  συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α., δηλαδή µε µεταβολή του συµβατικού ποσού κατά 49,88 %, δεδοµένου ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόµου για την σύνταξη τους 

− Εγκρίνει την προκαλούµενη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 2010ΕΠ03000002 µε τίτλο: 
«Αποκατάσταση και προστασία πρανών από τα νερά του ποταµού Σαρανταπόρου στη 
Χ.Θ. 93+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης και λοιπές εργασίες αποκατάστασης της 
Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης (Τµήµα Κόνιτσα – Όρια Ν. Ιωαννίνων)» (Υποέργο: 
«Αποκατάσταση πρανών στη Χ.Θ. 94+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης από τα νερά 
του ποταµού Σαρανταπόρου»)», για την κάλυψη της δαπάνης του ως άνω 1ου Α.Π.Ε. και 
της συµπληρωµατικής σύµβασης του έργου. 

� Το µέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
……………………………………………………………………………………..……................. 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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4. Καραµπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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 ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της 21ης Φεβρουαρίου στην Περιφέρεια Ηπείρου. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 ∆ιαύγεια», 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.  
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6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 3669/08 
(ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 
έργων», του Π.∆. 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 ∆ηµοσιονοµικής 
∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 
80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 και του Ν. 4281/2014. 

7. Την εισήγηση του Γραφείου Τύπου & ∆ηµοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. Οικ. 11958/143/31-02-2018 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 12062/508/31-01-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση της διοργάνωσης της εκδήλωσης εορτασµού της 
Επετείου για τα ελευθέρια της πόλης των Ιωαννίνων, της 21ης Φεβρουαρίου 1912-13, που θα 
γίνει, βάση του προγράµµατος, από τις 18 ως και 21/02/2018 και στην οποία θα 
συµµετάσχουν η Περιφέρεια Ηπείρου και  ο ∆ήµος Ιωαννιτών. Οι εκδηλώσεις έχουν και φέτος 
επετειακό χαρακτήρα γιατί είναι τα 105 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης των 
Ιωαννίνων και περιλαµβάνουν, εκθέσεις, πανηγυρική εκδήλωση του ∆ήµου Ιωαννιτών, 
οµιλίες, µουσική εκδήλωση, έκθεση φωτογραφίας, βιβλιοπαρουσίαση,  Μπιζάνιο ∆ρόµο, 
διάφορα δρώµενα στα Τσερίτσανα του ∆ήµου ∆ωδώνης, στο Μπιζάνι, στο Εµίν Αγά και στην 
πόλη των Ιωαννίνων, µε καταθέσεις στεφάνων, οµιλία, δεξίωση πριν την παρέλαση για 500 
προσκεκληµένους και παράθεση γεύµατος. Οι δαπάνες περιλαµβάνουν έκδοση προσκλήσεων 
και φακέλων, παράθεση δεξίωσης για 500 προσκεκληµένους, δηλ. Πρόεδρο ∆ηµοκρατίας, 
εκπρόσωπο Κυβέρνησης, Υπουργούς και τα επιτελεία τους αντίστοιχα, Βουλευτές, αρχηγούς 
και εκπροσώπους Στρατιωτικών Αρχών, Αρχές Ηπείρου, ∆ικαστικές Αρχές, φορείς κ.α. 
(αγορά αναψυκτικών, γλυκών, αναλωσίµων, οικιακών σκευών κ.λ.π., αγορά αναµνηστικού 
δώρου για τον Πρόεδρο), αγορά στεφάνων και ανθέων, ενοικίαση ηχητικών εγκαταστάσεων, 
φωτογράφιση εκδηλώσεων, εκτύπωση φωτογραφιών, παράθεση γεύµατος προς τιµή του 
Προέδρου. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε σχετικές εκδηλώσεις κρίνεται 
απαραίτητη, δεδοµένου ότι συµβάλλουν στην προώθηση της πολιτιστικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης της περιφέρειάς µας, και επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων 
σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου και την έγκριση των σχετικών 
δαπανών, που θα βαρύνουν τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου έτους 2018, Ειδ.φορέας: 072, ΚΑΕ:0845. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 4/216/01-02-2018) 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση των εκδηλώσεων εορτασµού της επετείου για τα ελευθέρια της πόλης 
των Ιωαννίνων, της 21ης Φεβρουαρίου 1912-13, από τις 18 ως και 21/02/2018, µε τη συµµετοχή 
της Περιφέρεια Ηπείρου και του ∆ήµου Ιωαννιτών. 

Οι εκδηλώσεις έχουν και φέτος επετειακό χαρακτήρα γιατί είναι τα 105 χρόνια από την 
απελευθέρωση της πόλης των Ιωαννίνων. Οι εκδηλώσεις περιλαµβάνουν, εκθέσεις, πανηγυρική 
εκδήλωση του ∆ήµου Ιωαννιτών, οµιλίες, µουσική εκδήλωση, έκθεση φωτογραφίας, 
βιβλιοπαρουσίαση,  Μπιζάνιο ∆ρόµο, διάφορα δρώµενα στα Τσερίτσανα του ∆ήµου ∆ωδώνης, 
στο Μπιζάνι, στο Εµίν Αγά και στην πόλη των Ιωαννίνων, µε καταθέσεις στεφάνων, οµιλία, 
δεξίωση πριν την παρέλαση για 500 προσκεκληµένους και παράθεση γεύµατος. Φέτος θα µας 
τιµήσει µε την παρουσία του ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος, ο 
εκπρόσωπος της Κυβέρνησης και τα επιτελεία τους. 
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Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε σχετικές εκδηλώσεις κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου 
ότι συµβάλλουν στην προώθηση της πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης της περιφέρειάς µας, 
και επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία 
της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 6.500,00 πλέον ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριµένων πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 0845 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2017, για την κάλυψη των εξόδων της 
συνδιοργάνωσης των εκδηλώσεων, που περιλαµβάνουν, την εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, 
κάλυψη των εξόδων για την έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, παράθεση δεξίωσης για 500 
προσκεκληµένους, δηλ. Πρόεδρο ∆ηµοκρατίας, εκπρόσωπο Κυβέρνησης, Υπουργούς και τα 
επιτελεία τους αντίστοιχα, Βουλευτές, αρχηγούς και εκπροσώπους Στρατιωτικών Αρχών, Αρχές 
Ηπείρου, ∆ικαστικές Αρχές, φορείς κ.α. (αγορά αναψυκτικών, γλυκών, αναλωσίµων, οικιακών 
σκευών κ.λ.π., αγορά αναµνηστικού δώρου για τον Πρόεδρο), αγορά στεφάνων και ανθέων, 
ενοικίαση ηχητικών εγκαταστάσεων, φωτογράφιση εκδηλώσεων, εκτύπωση φωτογραφιών, 
παράθεση γεύµατος προς τιµή του Προέδρου.  

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

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 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. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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 ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου αναδροµικής έκθεσης φωτογραφίας 
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 ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 ∆ιαύγεια», 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. 

ΑΔΑ: ΨΒ037Λ9-ΜΕ2



237 
 

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) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 3669/08 
(ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 
έργων», του Π.∆. 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 ∆ηµοσιονοµικής 
∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 
80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 και του Ν. 4281/2014. 

7. Την εισήγηση του Γραφείου Τύπου & ∆ηµοσίων Σχέσεων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. Οικ. 11957/142/31-01-2018 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 12042/507/31-01-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση δαπανών για την διοργάνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου αναδροµικής έκθεσης 
φωτογραφίας του Γιάννη Μπράτη µε τίτλο «40 Χρόνια Πολιτικοί και ∆ηµοσιογράφοι στα 
Γιάννενα» και έγκριση των σχετικών δαπανών, οι οποίες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του 
τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2018, Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0845. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 4/217/01-02-2018) 

− Εγκρίνει την διοργάνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου, της αναδροµικής έκθεσης 
φωτογραφίας του Γιάννη Μπράτη µε τίτλο «40 Χρόνια Πολιτικοί και ∆ηµοσιογράφοι στα 
Γιάννενα», η οποία γίνεται στο πλαίσιο του εορτασµού της 105ης Επετείου Απελευθέρωσης 
των Ιωαννίνων και θα λάβει χώρα στο Λαογραφικό Μουσείο «Κ. Φρόντζος». 

Η Περιφέρεια Ηπείρου εκτιµώντας τη σηµαντική, πολυετή προσφορά του φωτογράφου Γιάννη 
Μπράτη στα δρώµενα της πόλης µας προβαίνει στη διοργάνωση αυτής της έκθεσης 
φωτογραφίας, µια και πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σηµαντικό φωτογραφικό αρχείο, που 
αποτυπώνει την ιστορία πολλών ετών πολιτικής και δηµοσιογραφικής ζωής. 

Η Περιφέρεια Ηπείρου, όταν αφορά σε µια εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο της 
διάσωσης αρχειακού υλικού που αφορά στην πολιτιστική µας κληρονοµιάς και ταυτόχρονα  
στην εθιµοτυπία, εµπίπτει στις δαπάνες των δηµοσίων σχέσεων, τότε κρίνει απαραίτητη τη 
συµµετοχή της σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις που σχετίζονται µε την πολιτιστική της 
δραστηριότητα. 

Ο συντονισµός, η προώθηση, η χρηµατοδότηση και η δραστηριοποίηση για την επίτευξη του 
παραπάνω στόχου εντάσσεται στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών και του στρατηγικού 
σχεδιασµού της Περιφέρειας Ηπείρου για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής µας. 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.200,00 πλέον ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2018, για την κάλυψη των εξόδων της ανωτέρω εκδήλωσης, µε τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, που περιλαµβάνουν το κόστος ενοικίασης της αίθουσας 
και τις εκτυπώσεις προσκλήσεων και αφισών. 

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

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 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. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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 ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 7ο 

Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Ευστράτιου Ιωάννου, στην 
Αθήνα, από 08 έως 11-02-2018, προκειµένου να παραβρεθεί στην Τουριστική Έκθεση 
HORECA 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 ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 ∆ιαύγεια», 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. 

ΑΔΑ: ΨΒ037Λ9-ΜΕ2



240 
 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες 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 ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Π.∆. 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) καθώς και το Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) 
«∆απάνες µετακινούµενων εντός και εκτός επικράτειας» και την αριθµ. πρωτ. 
2/74450/∆ΕΠ/24-11-2015 (Α∆Α: 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 αριθµ. 10/52/08-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισµός έτους 2018 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 11604/47/31-01-2018 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
11994/503/31-01-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Ευστράτιου 
Ιωάννου, στην Αθήνα, από 08 έως 11-02-2018 προκειµένου να παραβρεθεί στην Τουριστική 
Έκθεση HORECA. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
 (απόφαση 4/219/01-02-2018) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Ευστράτιου Ιωάννου στην Αθήνα, 
από 08 έως 11-02-2018 προκειµένου να παραβρεθεί στην Τουριστική Έκθεση HORECA, ,καθώς 
και τη συνολική δαπάνη ποσού € 360,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης  και ηµερήσιας 
αποζηµίωσης αυτού, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
οικ. έτους 2018 (Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0716). 
……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 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. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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 ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 8ο 

Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 ∆ιαύγεια» 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.  
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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) «∆ηµόσιες 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 
∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 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 ΝΠ∆∆ κ.λπ. περί ων το αρ. Ι του Ν.∆/τος 2396/53». 

8. Την εισήγηση ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 11734/194/31-01-2018 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
11988/502/31-01-201 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση δαπανών για την προµήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή - 
συντήρηση για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και 
τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, σε βάρος έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, µε ΚΑ 
2014ΕΠ53000009 (βάσει της αριθµ. 2448/66/09-01-2018 απόφασης Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα, σύµφωνα µε τα 
επισυναπτόµενα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες 
επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για το κάθε όχηµα, καθώς και βάσει των 
προσκλήσεων υποβολής προσφοράς και τις οικονοµικές προσφορές των ενδιαφεροµένων.   

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση 4/220/01-02-2018) 

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 και τίτλο 
«Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή - συντήρηση εξοπλισµού και µέσων της 
Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Η. 2014-2016 (π.κ. 2008ΕΠ03000016)» (Υποέργο: 
Προµήθεια ανταλλακτικών και επισκευή  µηχανηµάτων, οχηµάτων της   Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας έτους 2018, για την προµήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή - συντήρηση για τα 
µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, όπως αναλυτικά αναφέρεται 
στον κατωτέρω πίνακα, καθώς και την ανάθεση των σχετικών προµηθειών / υπηρεσιών, στους 
αναφερόµενους στον πίνακα προµηθευτές, ή δικαιούχους, βάσει των σχετικών προσκλήσεων 
υποβολής προσφοράς της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και τις αντίστοιχες 
οικονοµικές προσφορές τους, και την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων – όπου απαιτείται, ως 
εξής: 

Α/
Α 

ΕΙ∆ΟΣ                                              
ΟΧΗΜΑΤΟΣ -                      

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ -        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ      -    ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ
Η ∆ΑΠΑΝΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΚΥ 7360 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΤΕΜ 1, , ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΕΞΑΤΜΗΣΗΣ ΤΕΜ 2 ΣΠΥΡΑΛ ΕΞΑΤΜΗΣΗΣ ΤΕΜ 1, ΦΙΛΤΡΟ 

ΑΕΡΟΣ ΤΕΜ 2, ΦΙΛΤΡΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΕΜ 1, ΦΙΛΤΡΟ 
ΛΑ∆ΙΟΥ ΤΕΜ. 1, ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΕΜ 2 2.455,20 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΆΝΩ 
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2 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ 103927 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΟΝΙΩΝ ΣΕΤ4-ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ 
ΣΕΤ1-ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΕΜ1-ΦΛΑΤΖΕΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΤ 1-ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ 
ΤΕΜ1-ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΤΕΜ1-ΦΙΛΤΡΟ ΣΑΣΜΑΝ ΤΕΜ1-
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ ΤΕΜ1-ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΤΕΜ2-ΦΙΛΤΡΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΕΜ1-ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ120Χ90Χ70 ΤΕΜ3-
ΡΟΥΛΕΜΑΝ Η67390 ΤΕΜ2-ΒΙ∆ΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΕΜ8 

5.604,80 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΆΝΩ 

3 

 
 

ΦΟΡΤΗΓΟ 

 

 
 

ΚΗΥ 7993 

 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΜΙΖΑ ΤΕΜ1, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΕΜ 2, ∆ΥΝΑΜΟ 
ΤΕΜ 1, ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΕΜ 1 ΦΑΝΑΡΙΑ ΤΕΜ 2 

 
 
 
 
 

1.140,80 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΆΝΩ 

 

4 

 
 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

 

 
 

ΚΗΗ 4291 

 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:ΛΑ∆ΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΛΙΤΡΑ 7, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ 
ΤΕΜ1, ∆ΑΚΤΥΛΙΟΣ ΤΕΜ 1,  

 

205,60 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΆΝΩ 

 

5 

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ 103927 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:ΕΛΑΣΤΙΚΑ 12.5Χ80Χ18 ΤΕΜ 2 744,00 

 

 

6 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΚΥ 3141 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ 1½'' ΤΕΜ 3 

868,00 

 

 

7 

 

 

 
 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

 
 

ΚΗΥ 9978 

ΛΑ∆ΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΛΙΤΡΑ 3, ΜΠΟΥΖΙ ΤΕΜ4, ΦΙΛΤΡΟ 
AIRCONDITIONΣ ΤΕΝ1, ΣΠΡΕΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ A/C ΤΕΜ1, 
ΚΛΙΠΣ ΚΑΤΩ ΠΟ∆ΙΑΣ ΤΕΜ5, ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 1LT, ΣΠΡΕΙ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΝΩΝ ΤΕΜ1, ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΜΠΡΟΣΘΕΤΟΥ 
ΤΡΟΧΟΥΤΕΜ1, ΜΠΑΛΑΚΙ ΚΑΤΩ ΨΑΛΙ∆ΙΟΥ ΤΕΜ1, 

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ 25401-ΑV620 ΤΕΜ1, 
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ ΤΕΜ1,ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΤΕΜ1 

 

 

 

 

502,65 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΆΝΩ 

 

8 

 

 

 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ 

 
 

 
ΜΕ 103928 

 
 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:ΤΖΑΜΙ ΨΗΜΕΝΟ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΤΕΜ 
1, ΤΖΑΜΙ ΨΗΜΕΝΟ ∆ΕΞΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ΤΕΜ 1, 

 
 

706,80 

 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΆΝΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 12.227,85 

 

� 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 παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
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Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραµπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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 ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 9ο 

Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, 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 ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 ∆ιαύγεια» 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.  
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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) «∆ηµόσιες 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. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 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 ΝΠ∆∆ κ.λπ. περί ων το αρ. Ι του Ν.∆/τος 2396/53». 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 11998/479/31-01-2018 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 12160/510/31-01-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 
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 4/221/01-02-2018) 

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 ∆/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. 

ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧ-ΟΧ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ 
ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 24% 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 ΜΕ 121962 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ 
ΝΕΡΟΥ 

150,00 € 186,00 €   

2 ΜΕ 93717 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 282,26 € 350,00 €   

3 ΜΕ 93718 
ΦΟΡΤΗΓΟ- 
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 
(ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ) 

ΕΡΓΑΣΙΑ:  ΕΠΙΣΚΕΥH Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΛΑΤΙΕΡΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΤΕΡ 
ΑΝΕΜΗΣ 

180,00 € 223,20 € 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΣΙΟΣ & ΥΙΟΣ 
Ο.Ε./ 7,5 ΧΙΛ. ΙΩΑΝ/ΝΩΝ - 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ-
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
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4 ΜΕ 121962 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ, 2 
TEM. ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΑΕΡΟΣ 
ΤΜ100 (C23326) TECNOCOMP, 
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ AF343 
FLEETGUARD, ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 
66ΜΜ 

569,61 € 706,32 € 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΣΙΟΣ & ΥΙΟΣ 
Ο.Ε./ 7,5 ΧΙΛ. ΙΩΑΝ/ΝΩΝ - 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ-
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΞΑΓΩΓΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ, ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΕΙΣ 
KΙΝΗΤΗΡΑ 

260,00 € 322,40 € 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΣΙΟΣ & ΥΙΟΣ 
Ο.Ε./ 7,5 ΧΙΛ. ΙΩΑΝ/ΝΩΝ - 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ-
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

5 ΜΕ 121949 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 4 TEM. ΛΑΣΤΙΧΟ 
CAT (8R), 4 TEM. ΣΤΕΓΑΝΟ CAT, 4 
TEM. ΛΑΣΤΙΧΟ CAT 

340,00 € 421,60 € 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΣΙΟΣ & ΥΙΟΣ 
Ο.Ε./ 7,5 ΧΙΛ. ΙΩΑΝ/ΝΩΝ - 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ-
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΞΑΓΩΓΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
∆ΙΑΦΟΡΙΚΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΝΩΝ, 
(ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΑ), ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΠΟΣΙΚΑ ΚΟΥΒΑ 

500,00 € 620,00 € 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΣΙΟΣ & ΥΙΟΣ 
Ο.Ε./ 7,5 ΧΙΛ. ΙΩΑΝ/ΝΩΝ - 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ-
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

6 ΜΕ 121958 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 150,00 € 186,00 € 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΣΙΟΣ & ΥΙΟΣ 
Ο.Ε./ 7,5 ΧΙΛ. ΙΩΑΝ/ΝΩΝ - 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ-
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

7 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
ΟΞΥΓΟΝΟ, ΑΣΕΤΥΛΙΝΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ 2,5 ΧΙΛ, ΗΛΕΚΤΡΟ∆IΑ 
4 ΧΙΛ. 

735,00 € 911,40 €   

8 ΚΥ 5464 ΦΟΡΤΗΓΟ  

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 2 ΤΕΜ ΦΥΣΟΥΝΑ 
ΤΑΜΠΟΥΡΟΥ 30-30, 2 ΤΕΜ 
ΦΥΣΟΥΝΑ 24 ΤΑΜΠΟΥΡΟΥ, 2 ΣΕΤ 
ΘΕΡΜΟΥΙΤ SCANIA SV41, 2 ΤΕΜ. 
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ 218248,1 ΤΕΜ  
ΜΠΑΡΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ SCANIA,1 ΤΕΜ  
ΜΠΑΡΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ SCANIA ΚΟΝΤΗ 

1.287,00 
€ 

1.595,88 € 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆ΗΜ. 
ΦΘΕΟΑΝΗΣ/ ΒΙ.ΠΕ. 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΛΛΑΓΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ 
ΤΑΜΠΟΥΡΟΥ 30-30, ΑΛΛΑΓΗ 
ΦΥΣΟΥΝΑΣ 24 ΤΑΜΠΟΥΡΟΥ, 
ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΡΜΟΥΙΤ SCANIA SV41, 
ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ 
218248, ΑΛΛΑΓΗ  ΜΠΑΡΑΣ 
ΤΙΜΟΝΙΟΥ SCANIA, ΑΛΛΑΓΗ 
ΜΠΑΡΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ SCANIA ΚΟΝΤΗ 

150,00 € 186,00 € 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆ΗΜ. 
ΦΘΕΟΑΝΗΣ/ ΒΙ.ΠΕ. 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 
4.603,87 

€ 
5.708,80 

€ 
  

 

� 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 παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 
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       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραµπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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 ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 11ο 

Έγκριση δαπάνης για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου ως µέλος στο δίκτυο 

πόλεων και Περιφερειών για τη βιώσιµη διαχείριση πόδων (ACR+) για το έτος 2018. 

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 ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 ∆ιαύγεια» 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. 
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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) «∆ηµόσιες 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. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 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. 1/7/31-01-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου , περί έγκρισης 
ένταξης της Περιφέρειας Ηπείρου στο δίκτυο πόλεων και Περιφερειών για τη βιώσιµη 
διαχείριση πόρων (ACR+) 

8. Την εισήγηση του Γραφείου της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 12208/54/01-02-2018 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 12213/513/01-02-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση της δαπάνης για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, ως µέλος στο δίκτυο 
πόλεων και Περιφερειών για τη βιώσιµη διαχείριση πόρων (ARC+) για το έτος 2018. Η 
δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.890,00 € και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού 
προϋπολογισµού, ειδ. Φορέας: 072, ΚΑΕ 0899. 

 
Αποφασίζει οµόφωνα 

(απόφαση 4/223/01-02-2018) 

 Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 1.890,00 € µε ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, 
σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2018, ειδ. 
Φορέας: 072, ΚΑΕ 0899, για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, ως µέλος στο δίκτυο 
πόλεων και Περιφερειών για τη βιώσιµη διαχείριση πόρων (ARC+) για το έτος 2018. 

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

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 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. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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 ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 12ο 

Έγκριση πραγµατοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων, για τη µετακίνηση 

υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου και τη συµµετοχή τους σε πρόγραµµα εκπαίδευσης 

Υπευθύνων Λογαριασµού της ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 

Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 

 

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 ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 ∆ιαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  
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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 ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 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’) «∆απάνες 
µετακινούµενων εντός και εκτός επικράτειας» και την αριθµ. πρωτ. 2/74450/∆ΕΠ/24-11-2015 
(Α∆Α: 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 ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 12282/1132/01-02-2018 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
12527/515/01-02-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης, συνολικού ποσού 465,00,00 € και διάθεση πίστωσης για τη 
µετακίνηση των υπαλλήλων Πατάπιου ∆ηµητρίου της ∆/νσης ∆ιοικητικού-οικονοµικού Π.Ε. 
Άρτας και Κιτσαρά Γεωργίου,της ∆/νσης Οικονοµικού Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, από 
01-01-2018 έως και 02-02-2018, προκειµένου να παρακολουθήσουν το επιµορφωτικό 
πρόγραµµα, που οργανώνει η ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Επενδύσεων -  ΓΓ ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων και Εταιρικού Συµφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, του νέου µηχανογραφικού συστήµατος του Προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων epde  στους ∆ιαχειριστές Οφειλών των Περιφερειών, όπου θα 
παρουσιαστεί ο τρόπος διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωµών µέσω του νέου συστήµατος 
epde,   

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 4/224/01-02-2018) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 465,00 € και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος 
των εγκεκριµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε.Ιωαννίνων και Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 
2018, όπως αναλυτικά, ανά ΕΦ και ΚΑΕ αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, για την κάλυψη των 
εξόδων µετακίνησης (οδοιπορικά έξοδα, ηµερήσια αποζηµίωση και διανυκτέρευση) των 
υπαλλήλων Πατάπιου ∆ηµητρίου της ∆/νσης ∆ιοικητικού-οικονοµικού Π.Ε. Άρτας και Κιτσαρά 
Γεωργίου,της ∆/νσης Οικονοµικού Περιφέρειας Ηπείρου, προκειµένου να παρακολουθήσουν το 
επιµορφωτικό πρόγραµµα, που οργανώνει η ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Επενδύσεων -  ΓΓ ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων και Εταιρικού Συµφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, του νέου µηχανογραφικού συστήµατος του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων epde στους ∆ιαχειριστές Οφειλών των Περιφερειών, όπου θα παρουσιαστεί ο 
τρόπος διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωµών µέσω του νέου συστήµατος epde, στην Αθήνα, από 
01-01-2018 έως και 02-02-2018, ως εξής:  

Α/Α 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 
ΚΑΕ 0719 

∆ΑΠΑΝΗ 
ΚΑΕ 0721 

∆ΑΠΑΝΗ 
ΚΑΕ 0722 

1 ΑΡΤΑΣ 
ΠΑΤΑΠΙΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΜΕ ∆ΑΠΑΝΗ 
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣ
ΗΣ ΑΠΟ ΙΝΕΠ 

71,00   80,00 72,00 

2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΙΤΣΑΡΑΣ 

ΜΕ ∆ΑΠΑΝΗ 
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣ
ΗΣ ΑΠΟ ΙΝΕΠ 

90,00 80,00 72,00 
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Ε. Φ. Κ.Α.Ε. 
Π.Ε.                        

ΑΡΤΑΣ 

Π.Ε.                            

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ                         

ΑΝΑ Κ.Α.Ε. 

072 

0719 71,00 90,00 161,00 

0721 80,00 80,00 160,00 

0722 72,00 72,00 144,00 

ΣΥΝΟΛΟ 223,00 242,00 465,00 

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

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 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. Ζάψας Γεώργιος 

 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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 ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 13ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγµάτευσης, µε εφαρµογή του άρθρου 32 παρ. 

2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της 

Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Λαγκάδα», προϋπολογισµού € 320.000,00 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 ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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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) «∆ηµόσιες 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), του Ν. 
4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 
Α’171), του Π.∆. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 
80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 
4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

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

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 12297/1016/01-02-2018 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 12774/517/02-01-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

Έχοντας υπόψη: 
� Το Ν. 4412/16  ‘’∆ηµόσιες Συµβάσεις έργων, Προµηθειών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 32.  
� Την υπ’ αριθ. 142542/8967/06-12-2017 (Α∆Α : ΩΒΣ57Λ9-9Υ9) (σχετ. πρωτ. 141990/8937), 

απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί κήρυξης κατάστασης έκτατης ανάγκης για την 
αντιµετώπιση και άµεση διαχείριση των συνεπειών από καταστροφές στο οδικό δίκτυο (εθνικό, 
επαρχιακό, δηµοτικό και αγροτικό), σε υποδοµές, κατοικίες, κλπ, που προκλήθηκαν από τα έντονα 
καιρικά φαινόµενα (βροχοπτώσεις)το χρονικό διάστηµα από τις 30-11-2017 έως τις 03-12-2017. Η 
εν λόγω απόφαση έχει ισχύ έως τις 01-03-2018.   

� Την υπ’ αριθ. 9636/373  από 25-01-2018 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 320.000,00€ µε το 
ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος των 
πιστώσεων της  ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ µε Κ.Α.  2017ΕΠ53000002  και τίτλο : «Συντήρηση – 
αποχιονισµός –αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Π.Η. 2014-2016 (π.κ. 
2013ΕΠ03000011)», Υποέργο : «Αποκατάσταση οδού προς Λαγκάδα».  

� Την από 30-01-2018 µελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 
Υπηρεσία µας, µε την υπ’ αριθ. 9642/794/30-01-2018 απόφαση.  

           Από τα έντονα καιρικά φαινόµενα, που σηµειώθηκαν που σηµειώθηκαν τον ∆εκέµβριου του 2017 
στην περιοχή της Κόνιτσας κατέρρευσε τµήµα του οδικού ∆ικτύου της περιοχής, που αφορά στην 
αποκλειστική πρόσβαση προς την Τ.Κ. Λαγκάδα Κόνιτσας, από την Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης. Επειδή 
υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη αποκατάστασης που οφείλεται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και για 
γεγονότα µε απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών µπορεί να γίνει 
προσφυγή στην διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση (άρθρο 32 του Ν. 
4412/16).   
Εισηγούµαστε  

1. Την προσφυγή στην διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση σύµφωνα µε 
το    άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το έργο : «Αποκατάσταση οδού προς Λαγκάδα».  

2.Την έγκριση της διάθεσης της σχετικής πίστωσης.  
 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 (απόφαση 4/225/01-02-2018) 

Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, 
µε εφαρµογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
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της Π.Ε. Ιωαννίνων για την εκτέλεση για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση οδού προς Λαγκάδα», προϋπολογισµού € 320.000,00 µε ΦΠΑ., σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την υπ’ αριθ. 9642/794/30-01-2018 απόφαση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, και εγκρίνει τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων της  ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ µε Κ.Α.  2017ΕΠ53000002  και τίτλο : «Συντήρηση – 
αποχιονισµός –αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Π.Η. 2014-2016 
(π.κ. 2013ΕΠ03000011)», Υποέργο: «Αποκατάσταση οδού προς Λαγκάδα», δεδοµένης της 
κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, που προέκυψε από γεγονότα µε 
απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας (ανωτέρω υπό στ. 7) επειδή υπάρχει 
έκτακτη και κατεπείγουσα ανάγκη οι κάτωθι εργασίες του έργου να ολοκληρωθούν άµεσα και σε 
ελάχιστο χρονικό διάστηµα,  καθώς από τα έντονα καιρικά φαινόµενα, που σηµειώθηκαν τον 
∆εκέµβριου του 2017 στην περιοχή της Κόνιτσας, κατέρρευσε τµήµα του οδικού ∆ικτύου της 
περιοχής, που αφορά στην αποκλειστική πρόσβαση προς την Τ.Κ. Λαγκάδα Κόνιτσας, από την 
Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Κωτσαντής Κωνσταντίνος και Ζάψας 
Γεώργιος,επισηµαίνοντας ότι δεν διαφωνούν µε την αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου, αλλά µε 
την διαδικασία που θα ακολουθηθεί, µε διαπραγµάτευση. 

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

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 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. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 

ΑΔΑ: ΨΒ037Λ9-ΜΕ2



257 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 4/2018 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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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 και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της 
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας 

και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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 ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 14ο 

Έγκριση δαπανών για τη µετακίνηση υπαλλήλων της Π.Ε. Άρτας, στα Ιωάννινα από 05-02-

2018 έως 09-02-2018, προκειµένου να συµµετάσχουν σε επιµορφωτικό πρόγραµµα του 

ΙΝΕΠ µε τίτλο: «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ». 

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 ∆ιοίκησης – 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.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 ∆ιαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  
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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 ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 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’) «∆απάνες 
µετακινούµενων εντός και εκτός επικράτειας» και την αριθµ. πρωτ. 2/74450/∆ΕΠ/24-11-2015 
(Α∆Α: 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 Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της ∆ΑΟΚ Άρτας , της ∆/νσης 
Τεχνικών έργων της  Π.Ε. Άρτας, της ∆νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της 
Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκαν µε τα αριθµ. πρωτ. 
773/12468/01-02-2018, οικ. 248/01-02-2018 και 206/01-02-2018 έγγραφα, συνηµµένα µε αρ. 
πρωτ. 12787/518/01-02-208, 12789/519/01-02-2018 και 12792/520/01-02-2018 αντίστοιχα 
στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), µε τις οποίες οι Υπηρεσίες εισηγούνται την έγκριση 
δαπάνης συνολικού ποσού 200,00 € και διάθεση πίστωσης για τη µετακίνηση υπαλλήλων 
της Π.Ε. Άρτας, στα Ιωάννινα από 05-02-2018 έως 09-02-2018, προκειµένου να 
συµµετάσχουν σε επιµορφωτικό πρόγραµµα που διοργανώνει το ΙΝΕΠ µε τίτλο: 
«ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 4/226/01-02-2018) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 200,00 € και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος 
των εγκεκριµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2018, όπως 
αναλυτικά, ανά ΕΦ και ΚΑΕ αναφέρεται στους  κατωτέρω πίνακες, για την κάλυψη της ηµερήσιας 
αποζηµίωσης των υπαλλήλων: 

α) του Τµήµατος Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της ∆ΑΟΚ Άρτας /Π.Ε. Άρτας, Τασόπουλο  
Χρήστο και Σκαρµούτσου Βαρβάρας , ως εξής: 

ΚΑΕ 0721 Ηµερήσια αποζηµίωση 

∆απάνη 100,00 € 

 
β) της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας ,Στεφανία Κεραµά, ως εξής: 
 

ΚΑΕ 0721 Ηµερήσια αποζηµίωση 

∆απάνη 50,00 € 

γ) της ∆νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Άρτας, Βασίλειο Ντάκουλα  
ως εξής: 

ΚΑΕ 0721 Ηµερήσια αποζηµίωση 

∆απάνη 50,00 € 
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προκειµένου να συµµετάσχουν, από 5/2/2018 έως και 9/2/2018,  σε επιµορφωτικό πρόγραµµα 
που διοργανώνεται από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ, στα Ιωάννινα,  µε κωδικό:88001B18 
και τίτλο « ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ»,  

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

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 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. Ζάψας Γεώργιος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αν. Γραµµατέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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